
Gửi đến những người đã bị thiệt hại do lũ lụt 

 

Đầu tiên, bạn nên lấy được “Chứng nhận Nạn nhân thiên tai” 

“Giấy chứng nhận nạn nhân thiên tai (Risai Shomeisho in Japanese) là bằng chứng 

về thiệt hại đến nhà và vật dụng xung quanh nhà của bạn. Nó sẽ cần thiết khi 

bạn muốn nhận được các lợi ích từ hệ thống trợ giúp thiên tại như sau: 

- Trợ giúp giảm nhẹ nạn nhân thiên tai tự nhiên 

- Quyên góp từ cộng đồng 

- Giảm / Miễn trừ Bảo hiểm Sức Khỏe Quốc Gia gói premium 

- Quỹ vay khôi phục nhà cửa 

- Hệ thống sửa chữa khẩn cấp cho nhà bị tàn phá 

- Di cư đến nhà ở tạm hoặc tập thể 

- Phân phối lại sách vở miễn phí vân vân. 

  

Lấy “Chứng nhận nạn nhân thiên tai” cần những gì? 

Nếu bạn có hình ảnh nhà cửa thiệt hại, xa hơi, hoặc hàng hóa gia dụng khác, vui lòng đến 

văn phòng chính quyền địa phương và trình những hình ảnh này với mẫu đơn sớm nhất có 

thể. Mẫu đơn có sẵn ở văn phòng chính quyền địa phương. 

Các trình các bằng chứng như sau, để thể hiện mức độ tàn phá của nhà cửa của bạn: 

- Hình ảnh hiển thị thiệt hại ngôi nhà của bạn (bên ngoài / bên trong) 

- Hình ảnh cho thấy chiều cao mực nước của trận lũ lụt đã ảnh hưởng đến ngôi nhà của 

bạn 

- Hình ảnh xe ô tô và đồ gia dụng bị hư hỏng 

 

Bạn có thể bắt đầu dọn dẹp sau khi chụp các bức ảnh được yêu cầu như trên. 

Cuộc điều tra về tình trạng thiệt hại của một điều tra viên là cần thiết, và điều này thường 

mất một khoảng thời gian nhất định trước khi nó được cấp phép. 

 

 



 Trước khi làm sạch, hãy cẩn thận 

·Điện lực 

Vì có thể có lỗi điện, hãy kiểm tra bộ phận ngắt trong nhà bạn. Nếu thiết bị ngắt đã bị gạt 

xuống hoặc bị tắt, có thể có nguy cơ quá tải sốc điện, vì vậy vui lòng liên hệ với công ty 

điện của bạn. 

 

·Khí ga 

Liên hệ trước với công ty gas của bạn nếu bạn ngửi thấy mùi gas trong nhà của bạn. 

- Nếu bạn sử dụng khí ga thành phố, nó sẽ tự động tắt sau một thảm họa thiên nhiên. Để 

khôi phục khí, bạn phải nhấn nút khôi phục trên đồng hồ đo gas của bạn. 

Xin vui lòng xác nhận với công ty gas cho dù bạn có thể sử dụng khí ga thành phố trở lại. 

 

- Nếu bạn sử dụng khí propane và bình gas của bạn đã di chuyển khỏi vị trí thông thường 

của nó, có thể có một sự rò rỉ gas. Không sử dụng gas mà không liên hệ với công ty gas 

của bạn trong trường hợp này. 

 

・ Bạn nên liên hệ với công ty bảo hiểm hoặc chủ nhà của bạn 

- Nếu bạn có bảo hiểm nhà, hoặc một phần của sự trợ giúp lẫn nhau, bạn có thể được bồi 

thường để sửa chữa. Vì vậy, bạn nên báo cáo thiệt hại lũ lụt cho công ty bảo hiểm của 

bạn. "Giấy chứng nhận nạn nhân thiên tai" hoặc tương tự có thể được yêu cầu trình ra để 

cho họ thấy thiệt hại của bạn. 

 

- Liên lạc với chủ nhà nếu bạn sống trong một căn hộ. 



Hãy chắc chắn chụp ảnh của thiệt hại trước khi bạn sửa chữa hoặc dọn dẹp ngôi nhà của 

bạn, và liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn, chủ nhà, và / hoặc công ty xây dựng đã xây 

dựng ngôi nhà của bạn. 

 

Khi bạn dọn nhà 

・ Cẩn thận với chấn thương 

Mang ủng cao su và găng tay làm việc cao su. Bạn nên đeo khẩu trang vì có thể có bụi 

hoặc nấm mốc trong không khí. Rửa sạch miệng và rửa tay sau khi làm sạch. Bạn nên 

uống nhiều nước khi bạn cảm thấy khát nước khi đang làm việc. 

 

・ Hãy nhận thức về các quy tắc xử lý rác không thường quy 

Rác thải như xe hơi, tủ lạnh và đồ gia dụng không được chấp nhận tại các điểm thu gom 

thông thường. Kiểm tra địa điểm và thời gian thu gom rác với ủy ban thành phố hoặc hàng 

xóm của bạn. 

 

・ Tình nguyện viên thiên tai sẽ giúp bạn 

Nhiều tình nguyện viên đã đăng ký với “Trung tâm Tình nguyện Thiên tai.” Xin đừng làm 

việc một mình. Tình nguyện viên cũng có thể đến và giúp bạn. Tham khảo ý kiến với Trung 

tâm Tình nguyện Thiên tai, Hội đồng Phúc lợi Xã hội, hoặc văn phòng đô thị địa phương 

của bạn. Họ sẽ giúp bạn miễn phí. 

 

・ Cảnh giác với kẻ trộm và tin đồn sai trên Internet 

Tin đồn sai có thể lây lan qua mạng xã hội hoặc một số phương tiện trên internet. Nếu bạn 

cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ, bạn nên nói chuyện với người khác về thông tin. 

 



・ Nếu bạn mất Thẻ Công dân hoặc Hộ chiếu: 

Liên hệ với văn phòng đại sứ quán hoặc văn phòng di trú của bạn. 

 

 

 


