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nhưng chỉ cần những phương pháp hết sức đơn giản là có thể
ngăn ngừa được. Cơ quan JITCO chúng tôi có bố trí nhân viên 
tư vấn về vệ sinh an toàn ở khắp nơi trong nước Nhật. Những
nhân viên này lần lượt tới các công ty để cùng với các bạn 
thực hiện việc đảm bảo vấn đề vệ sinh – an toàn. Nếu có điều
gì muốn tư vấn về những vấn đề liên quan tới vệ sinh và an 
toàn, các bạn hãy liên hệ tới bộ phận sau : 

Phòng Tư vấn An toàn- vệ sinh của JITCO 
Địa chỉ : TOKYO-TO, CHIYODA-KU, 

  KANDASURUGADAI, 3-11 
MITSUI SUMITOMO KAIJO SURUGADAI 
BETSUKAN BIRU  
KOKUSAI KENSHYU KYOUROKU KIKOU 
NOUROKU KAIHATSU BU TAISAKU KA 

Điện thoại : 03-3233-0572 
Người phụ trách : ASAMI 
 

Tin vắn tháng ７ 
 
<Sức khỏe>     Mùa hè đã đến  
   Thế là mùa hè đã đến. Mùa hè ở Nhật Bản rất nóng nực và 
oi ả, khiến cho con người dễ mệt mỏi, lừ đừ .  
   Tuy nhiên, không phải là cứ nóng bức là dễ bị mệt mỏi. 
Cơ thể con người vốn có khả năng thích ứng với những hoàn
cảnh môi trường. Các bạn hãy quan sát kỹ cuộc sống của
những người Nhật xung quanh mình thì sẽ thấy có nhiều cách 
để thích ứng với cái nóng của mùa hè. Mong rằng các bạn sẽ
tham khảo được những phương pháp đó  
 
<Tiếng Nhật >  Tanabata - Tiết thất tịch- Tiết Ngâu 
   Bầu trời đêm hè ở Nhật bản có biết bao vì sao lấp lánh. 
Vào khoảng 1 giờ đêm, nếu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu
mình, bạn sẽ thấy hai ngôi sao sáng nhất- đó là sao Vega, mà 
trong tiếng Việt gọi là sao Chức Nữ - tức nàng dệt vải, và sao 
Altair, tiếng Việt gọi là sao Ngưu Lang, tức chàng chăn châu, 
hai ngôi sao trong truyền thuyết Tanabata- Thất tịch – hay còn
gọi là tích Ông Ngâu Bà Ngâu: 
  Ngày xưa trên trời, có nàng Chức nữ dệt vải giỏi giang và 
chàng chăn trâu kết hôn với nhau. Vì mải vui duyên mới, nàng
Chức Nữ bễ bàng khung cửi, chàng Ngưu Lang trễ nải việc 
chăn trâu. Ngọc Hoàng tức giận, bắt hai người xa nhau, ngăn 
cách bởi dải Ngân Hà, và hàng năm chỉ được gặp nhau vào
ngày 7 tháng 7 âm lịch . 
   Để cầu nguyện cho hai người đi qua dải Ngân Hà an toàn
và gặp được nhau, vào tiết Tanabata này, người Nhật viết
những điều mình mong muốn lên một băng giấy nhỏ, gọi là 
Tanzzaku- đoản sách, và treo chúng lên trên cành tre. Đó 
chính là tập quán Sasakazari- trang trí cành tre của người Nhật 
trong lễ Thất tịch. 
  
 

す。安全や衛生に関してご相談したいことがありました

ら、気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

《ＪＩＴＣＯ 安全衛生アドバイザー 連絡先》 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11 

三井住友海上駿河台別館ビル 

（財）国際研修協力機構 能力開発部対策課 

℡03-3233-0572 浅 見 

 

 

 

 

７月のミニ情報  

 
＜健康＞ －夏が来た－ 

夏がやってきました。日本の夏はとにかく蒸し暑く体

調を崩しやすい季節です。 

しかし、暑いからと言って必ず夏バテをするとは限り

ません。人間の体には環境に適応する力や様々な工夫を

生み出す知恵も備わっています。周りの日本人の生活の

様子を注意深く観てみると、暑い夏を少しでも快適に過

ごすための様々な工夫が見つかります。参考になります

よ。 

 

＜日本のことば＞ －「七夕（たなばた）」－ 

 

 夏の夜空にはたくさんの星が輝いています。午前１時

頃に天頂付近に観ることができる『こと座』の１等星ベ

ガ（「織姫星（おりひめぼし）」、機織りの上手な娘）

と、わし座のアルタイル（「彦星（ひこぼし）」、牛飼

いの若者）には、七夕伝説があります。 

  織姫も夏彦も働き者でしたが、結婚をして、織姫 

は機を織らなくなり、夏彦は牛を追わなくなっ 

たため、『天の川』を隔てて引き離されてしま 

いました。しかし、年に一度、７月７日の七夕 

の日だけは逢うことが許されました。 

 二人が無事に天の川を渡って逢うことができるように

と願いながら、日本では「短冊（たんざく）」に自分の

願い事も書いて、笹竹に飾る七夕の「笹飾り」の風習が

あります。 

 
 

 

 


