Це довідковий документ.
Офіційним документом є японський документ, виданий центром громадського
здоров’я.
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①

Дата

панове
Директор оздоровчого центру

Повідомлення про обмеження щодо зайнятості тощо.
Якщо були заражені туберкульозом, як це передбачено статтею 6 Закону про запобігання інфекційним
захворюванням та медичну допомогу хворим на інфекційні захворювання («Закон» ) .
Тому зверніть увагу, що працевлаштування обмежено, як описано в пункті 2 нижче, на підставі положень
частини 2 статті 18 Закону.
Якщо ви порушите це обмеження щодо працевлаштування, ви будете оштрафовані на суму до 500 000 ієн
відповідно до положень пункту 4 статті 77 Закону.
Крім того, відповідно до положень статті 18 (3) Закону, ви можете попросити директора медичного центру
підтвердити, що ви більше не є особою протягом цього періоду обмеження зайнятості.

1 Стан здоров'я
(1)

Симптоми
Кашель, мокротиння, лихоманка, біль у грудях, задишка, інші (
), немає
(2)
Метод діагностики
(3)
Дата першого відвідування
(4)
Дата діагностики
2 Зміст трудових обмежень
(1) Підприємство з обмеженою зайнятістю
Готельний бізнес та інший бізнес, який контактує з багатьма іншими людьми
(2) Період обмежень щодо зайнятості
Поки збудник не перестане переноситься або симптоми не зникнуть
3 І Iнше
(1) Коли симптоми інфекційного захворювання зникнуть, зверніться до медичного центру.
(2) Ви можете подати запит на перевірку до губернатора (префектури) протягом 3 місяців з дня
після того, як ви дізналися, що це рішення було прийнято.
(3) Відповідач (префектура) повинен бути вiдповiсти протягом 6 місяців з дня, наступного за днем,
коли ви дізналися, що це рішення було прийнято (2). Особа, яка представляє (префектуру) у
провадженні , буде губернатором (префектури) , і ви також можете подати позов про скасування
цієї постанови.
(4) Якщо клопотання про проведення експертизи в пункті 2 вище подано, протягом 6 місяців з дня,
наступного за днем прийняття рішення про клопотання про проведення експертизи,
відповідачем виступає (префектура) ,ви можете подати позов до скасувати розпорядження.
Відповідальна особа:

