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Cơ sở tị nạn 
là 

Nơi để những người không thể sống ở nhà riêng đến sống tạm 
thời, vì nhà riêng của họ bị hư hại do thiên tai, v.v… 

Về việc quản 
lý cơ sở tị 
nạn 

Cơ sở tị nạn được xây dựng, quản lý bởi tổ chức quản lý cơ sở tị 
nạn, chủ yếu là dân cư khu vực như hội đồng thành phố, v.v… 
Mọi người vui lòng hợp tác trong các hoạt động của tổ chức, tham 
gia vào việc quản lý một cách tích cực. 

Cách ứng 
xử, quy tắc 
về toàn bộ 
việc sinh 
hoạt ở cơ sở 
tị nạn 

Vui lòng sinh hoạt với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. 

Vui lòng tuân thủ quy tắc để không làm xáo trộn sự hòa hợp trong 
sinh hoạt của mọi người. 

Vui lòng quan tâm chú ý đến người cao tuổi, người khuyết tật, 
người mang theo trẻ sơ sinh, v.v… 

Vui lòng báo ngay khi cảm thấy tình trạng sức khỏe không tốt. 
Ngoài ra, nếu bắt gặp người có tình trạng sức khỏe không tốt, vui 
lòng thông báo cho tổ chức quản lý cơ sở tị nạn. 

Vui lòng không đi vào phòng có những vật nguy hiểm nằm rải rác 
như kính cửa sổ bị vỡ, v.v…, và phòng được để bảng là “Cấm 
vào”. 

Đối với người nước ngoài, khi có người tị nạn nói cùng ngôn ngữ, 
vui lòng tích cực chia sẻ thông tin. 

Ngoài ra, khi có điều không hiểu thì vui lòng trao đổi với tổ chức 
quản lý cơ sở tị nạn. 

Lương thực, 
vật tư 

Vui lòng tuân thủ thứ tự khi phân phát lương thực, v.v… 

Nếu lương thực, v.v… không đủ, cơ sở sẽ tiến hành phân phát 
theo thứ tự ưu tiên cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thai phụ, người khuyết 
tật, v.v…, nên mọi người vui lòng hợp tác. 

Cơ sở sẽ phân phát bữa ăn theo thời gian quy định. Khi nhận phân 
phát cần xuất trình thẻ đăng ký ở cơ sở tị nạn. 

Đồ ăn dặm chế biến sẵn, sữa bột, cháo, tã giấy, v.v… sẽ được 
cung cấp cho người có nhu cầu, vì vậy bạn vui lòng trao đổi với 
tổ chức quản lý cơ sở tị nạn. 

Sử dụng 
không gian 
cư trú 

Không gian cư trú được phân chia sử dụng theo đơn vị hộ gia đình, 
đơn vị hội đồng thành phố, v.v… 

Vui lòng phủi sạch vết bẩn như bùn trên giày, v.v… khi quay về 
cơ sở tị nạn từ bên ngoài. Ngoài ra, vui lòng tháo giày khi ở trong 
không gian cư trú để giữ vệ sinh. 

Buổi tối, vui lòng chú ý cẩn thận để không đánh thức những người 
đang ngủ. 

Về thú cưng Không thể đưa thú cưng như chó và mèo, v.v… vào trong phòng. 
Chủ vật nuôi xin vui lòng nuôi thú cưng ở nơi do tổ chức quản lý 
cơ sở tị nạn chỉ định. 

Đảm bảo sự 
riêng tư 

Vui lòng chú ý đến sự riêng tư, không tùy ý đi vào nơi của người 
khác. 

Làm vệ sinh Vui lòng giữ sạch sẽ trong cơ sở tị nạn, mọi người cùng nhau làm 
vệ sinh. 

Vui lòng vứt rác từ cơ sở tị nạn vào nơi quy định. 

Nhà vệ sinh Sau khi sử dụng nhà vệ sinh tạm thời dùng khi có thiên tai, vui 
lòng giữ vệ sinh môi trường theo phương pháp quy định, chẳng 
hạn như đổ nước vào bồn vệ sinh rồi rửa sạch, v.v… 

Phòng tránh 
hỏa hoạn 

Cấm sử dụng lửa và hút thuốc ở không gian cư trú. Vui lòng hút 
thuốc ở nơi quy định. 

Về sử dụng 
điện thoại 

Vui lòng gọi điện thoại bằng điện thoại di động, v.v… tránh sử 
dụng ở không gian cư trú, không làm phiền người tị nạn khác. 

Xin vui lòng đặt chế độ im lặng ở không gian cư trú. 

Có thể sử dụng miễn phí điện thoại công cộng trong cơ sở tị nạn 
(có 3 máy, trong đó có 1 máy có thể gọi điện thoại quốc tế). Vui 
lòng nghĩ đến những người tị nạn khác, không gọi điện thoại lâu. 

Đóng cơ sở tị 
nạn 

Sẽ có thông báo trước khi đóng cơ sở tị nạn. 

Khác Khi chuyển đến cơ sở tị nạn khác, nhà riêng, nhà người quen, 
v.v… thì nhất định phải báo cáo với tổ chức quản lý cơ sở tị nạn. 

Quy tắc sinh hoạt ở cơ sở tị nạn 
 

Ở cơ sở tị nạn, nhiều người sẽ sống cuộc sống cộng đồng trong không gian 

giới hạn. Cả người Nhật Bản và người nước ngoài đều phải tuân thủ quy tắc 

và cách ứng xử, và mọi người vui lòng giúp đỡ lẫn nhau cùng sinh hoạt. 


