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Diễn ra vào lúc: 10:00~14:00, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (thứ tư/nghỉ lễ)
t
t

Địa điểm: Nhà thờ IGNACIO, thành phố Katoriku Kiku
Địa chỉ: 6-5-1 Kiku Machi, Chiyoda Ku.
Gần ga Yotsuya tuyến JR
Tàu điện ngầm ga Yotsuya tuyến Marunouchi, ga Yotsuya tuyến Nanboku
Đối tượng tham gia: Trẻ em và phụ nữ nước ngoài gặp khó khăn đang được tạm thả tự do, đang
trong quá trình đợi visa, V,V, dùng cho mọi đối tượng đang sinh sống trên nước Nhật
Ưu tiên: 60 người (có phòng cho trẻ em)
Nội dung hội thảo y tế: ① Tư vấn y tế bởi các y tá , bác sĩ.
② Tư vấn pháp luật, tư vấn đời sống, tư vấn tâm lý bởi các chuyên gia
※ Kiểm tra sức khỏe (kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện chỉ định vào ngày hôm sau)
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Phí tham gia: Miễn phí
Thông tin liên lạc・liên hệ
Liên hệ trực tiếp 090-9309-2067 (Ms.Nagasawa) để đặt lịch hẹn vào 19:00-22:00 hàng ngày
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Vui lòng tuân thủ những mục dưới đây:
Ø Đến đúng giờ
Ø Rửa tay với nước và xà phòng
Ø Diệt khuẩn bằng dung dịch cồn
Ø Phải đeo khẩu trang
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Vui lòng kiểm tra những mục dưới đây:
Ø Nhiệt độ cơ thể không quá 37 độ trở lên
Ø Không có triệu chứng cảm cúm
Ø Không có triệu chứng quá mệt mỏi, có sự thay đổi thính giác vị giác
Ø Người sống cùng cũng không có cùng triệu chứng
Ø Trong vòng 14 ngày trước đó không tham gia sự kiện hay địa điểm tụ tập trên 50 người trở lên
Ø Trong vòng 14 ngày trước đó không có tiếp xúc gần với người bị mắc Corona.

※Sau khi khám xong sẽ được phát bữa trưa. Vui lòng không ăn trong khuôn viên
Trưởng ban tổ chức: Hội thảo tư vấn y tế bắc Kanto tổ chức NPO
Đồng tổ chức: Nhóm liên quan phúc lợi, giáo hội đức thánh Ignacio; Tổ chức phi lợi nhuận đặc
biệt; Mạng lưới kết nối người nhập cư; Mạng lưới hiệp hội chống nghèo đói.
Bảo trợ: Tổ chức y tế phúc lợi; Quỹ tài trợ nguồn lực công cộng; Quỹ tài trợ hòa bình Niwano;
Quỹ tài trợ cộng đồng Osaka Platform Japan; Tổ chức hợp tác Caritas Japan.

