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1 Về việc thanh toán tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ trẻ sơ sinh  

 

Do sự lan rộng của virus corona chủng mới làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn 

xã hội, nên chúng tôi sẽ hỗ trợ những gia đình có trẻ sinh ra trong bối cảnh này.  

Nhưng đối tượng thỏa mãn tất cả điều kiện bên dưới sẽ nhận được khoản trợ cấp 

này. 

Một là gia đình có trẻ sơ sinh từ ngày 28/4/2020 đến 31/3/2021.  

Hai là tại thời điểm trẻ sinh ra, bố mẹ đang đăng kí cư trú tại thành phố Tochigi, và 

trẻ sơ sinh cũng được đăng kí cư trú tại thành phố Tochigi. 

Ba là bố mẹ sinh sống cùng trẻ sơ sinh ở thành phố Tochigi trên 1 năm. 

  

Khoản tiền trợ cấp này sẽ được thanh toán trong 1 lần và số tiền là 50.000 yên cho 

mỗi trẻ sơ sinh. 

Hạn chót đăng kí là 15 tháng 4 năm 2021. 

Nộp đơn đăng kí đến bộ phận hỗ trợ chăm sóc trẻ em của toà thị chính. 

Đơn đăng kí có thể tải từ trang web của thành phố, hoặc có sẵn tại quầy tư vấn của 

bộ phận hỗ trợ chăm sóc trẻ em. 

Những người đã nộp giấy khai sinh cho thành phố Tochigi trước ngày 31/7, sẽ nhận 

được đơn đăng kí từ toà thị chính vào khoảng giữa tháng 8 thông qua đường bưu 

điện. 

Khi nhận được thông báo, hãy kiểm tra kĩ và hoàn tất thủ tục hồ sơ. 
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2 Về việc hỗ trợ một phần phí tiêm phòng cúm. 

 

Để ngăn chặn sự lây lan đồng thời của cúm và virus corona chủng mới, quỹ hỗ trợ 

phí tiêm phòng cúm dành mọi năm chỉ dành cho trẻ em và người cao tuổi, thì năm nay 

sẽ dành cho tất cả mọi đối tượng đang sinh sống ở thành phố Tochigi (trừ trẻ em dưới 

6 tháng tuổi). 

 

Số tiền trợ cấp như sau:  

Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến trước khi học tiểu học: 2500 yên (2 lần). 

Trẻ em từ tiểu học đến dưới 13 tuổi được nhận 1000 yên (2 lần). 

Người từ 13 tuổi đến dưới 65 tuổi được nhận 1000 yên (1 lần).  

Người trên 65 tuổi được nhận 3500 yên (1 lần).  

 

Để tiêm phòng cúm, hãy đăng kí trực tiếp đến cơ sở y tế trong thành phố. Số tiền 

trợ cấp sẽ được khấu trừ khi bạn thanh toán phí tiêm phòng. 

Thời gian tiêm phòng từ ngày 1/10/2020 đến ngày 28/2/2021. 

Năm nay, mọi người hãy cùng nhau đi tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh cúm nhé. 
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3 Kêu gọi chung tay vì cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm 

của chủng virus Corona mới 

 

Ở Nhật hiện nay đang xuất hiện nhiều ca bệnh nhiễm virus Corona nhưng không rõ 

nguồn lây. 

Và một số địa phương cũng xuất hiện các ổ dịch, lây nhiễm tập thể. 

Nhằm ngăn chặn lây nhiễm tập thể, mọi người tránh những nơi không khí lưu thông 

kém, tập trung đông người. 

Ngoài ra, mong mọi người tuân thủ thực hiện những biện pháp cơ bản như “giữ 

khoảng cách giữa người với người”, “đeo khẩu trang”, “rửa tay”. 

 

Tuy nhiên việc đeo trang thời thời tiết nắng nóng thế này cũng cần hết sức lưu ý vì 

dễ khiến bị say nắng.  

Nếu ở ngoài trời và đảm bảo được khoảng cách 2m giữa người với người hoặc khi 

xung quanh không có người thì tùy theo tình hình có thể tháo khẩu trang ra. 

 

Và để người dân có thể an tâm ở những cơ sở hành chính như Tòa thị chính, chi 

nhánh cơ sở, cơ sở công, trung tâm cộng đồng..., chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch. 

Ví dụ, nhưng thông thoáng khí, lắp đặt các miếng chắn ny lông, bảng nhựa trong để 

ngăn giọt bắn virus, bố trí dung dịch khử trùng, thường xuyên khử trùng những nơi có 

va chạm nhiều. 

Nhân viên cũng sẽ chú ý về sức khỏe, sử dụng găng tay, khẩu trang và màn chắn 

che mặt. 
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Và các bạn người nước ngoài, khi đến những cơ sở cộng đồng trên, mong mọi 

người cũng hợp tác thực hiện việc đeo khẩu trang, khử trùng tay.  

 
  
 


