
新型コロナウイルス感染症に関する入学試験受験時の注意事項 

新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のため、入学試験を受験するにあたって 次の事
項にご留意ください。

1.出願後、次に該当する方は学校までご連絡ください。 他の受験者への感染のおそれがあるため，受験
を控えていただきます。

・新型コロナウイルスに感染している疑いのある方
・保健所から「濃厚接触者」にあたるとして，自宅等での待機を要請されている方
・咳、発熱等の症状のある方や体調がすぐれない方

※追試験につきましては新型コロナウィルスが陰性と確認された後、お問い合わせください。
※手洗い、うがいの励行、感染のリスクが高い場所を避けるなど、感染予防と体調管理に努めてください。

2.試験日当日のお願い、注意事項

・自宅での検温をお願いします。発熱、咳等の症状のある方、体調がすぐれない方はご自宅から当校へご
連絡ください。（NIPPONおもてなし専門学校：027-210-6868）
・入室の際には検温を行います。検温の結果により、当日の受験をご遠慮いただく場合があります。
・試験会場にはアルコール消毒液を用意しておりますので、こまめな手指の消毒をお願いします。
・試験当日は，マスクの着用をお願いします。試験監督員からの指示により一時的にマスクを外していた
だく時以外は常に着用願います。
・受験室は換気のため，常時窓やドアを開けておきますので，室温の高低に対応できるようご準備くださ
い。
・会場では密にならないように間隔を空けるよう心掛けてください。
・休憩時間も含め，会場内における私語は控えていただきますようお願いします。

今後、情勢の変化により試験会場の変更・試験中止・延期される場合がございます。注意事項をホーム
ページに掲載することがありますので，定期的にご確認願います。

Notice about taking the entrance examination in the current situation

To prevent COVID-19 virus infection and spreading, please take notice of the following 
things.

1. After sending the application, the person who corresponds to any of the following on the list, 
needs to call our school and will be prevented from taking the examination.

・Those with a suspected case of the COVID-19 virus
・Those who were requested to do self-quarantine as "a close contact" from health center
・Those who have symptoms like cough and fever etc. And those not feeling very well.

※Contact us about supplementary examination when the result of Corona test is negative.
※Make an effort to prevent infection and manage your conditions and surrounding (e.g. washing hands, 
gargling, avoiding crowded place etc..) 

2. Notice about the examination day

・Measure your  own temperature at home and contact us either if the temperature is not as expected 
or you are not feeling very well. (NIPPON Omotenashi college : 027-210-6868)
・We'll measure your temperature before the test. If the result of measurement is not as expected, you 
may not be able to take examination.
・Disinfect your hands and fingers with hand sanitizer in the examination site frequently.
・Wear a mask on the day of examination unless you're requested not to wear it.
・We'll keep windows and doors open for ventilation, so come with comfortable clothes.
・In order not to make the site crowded, pay attention to keeping distance.
・Please do not whisper in the site(including break time).

Because of the unusual situation, the exam location may change and the exam itself may be canceled 
or postponed. Check the newest information on our HP regularly.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦNG VIRUT MỚI CORONA KHI ĐẾN DỰ THI

Hãy lưu ý những điểm sau khi bạn làm bài kiểm tra đầu vào để ngăn chặn sự lây nhiễm 
của virut corona mới .

1.Sau khi nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ với trường về bất kỳ thông tin nào sau đây

Vui lòng không làm bài thi vì nó có thể lây nhiễm cho các thí sinh khác .

・Những người bị nghi ngờ bị nhiễm virut corona .
・Những người đã được trung tâm y tế  yêu cầu tự cách ly tại nhà  
・Những người có các triệu chứng như ho,sốt và cảm thấy không khỏe

※Đối với thi bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi xác nhận âm tính với virut corona .
※Cố gắng ngăn chặn việc lây nhiễm và kiểm soát tình trạng cơ thể bằng cách rửa tay, súc miệng và 
tránh những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

2.Những yêu cầu chú ý vào ngày thi .

・Vui lòng đo thân nhiệt tại nhà. Nếu bạn bị sốt hoặc ho hoặc cảm thấy không khỏe, hãy liên hệ với 
chúng tôi tại nhà. (Trường senmon NIPPON OMOTENASHI: 027-210-6868)
・Khi vào phòng thi, sẽ được đo nhiệt độ . Tùy thuộc vào kết quả đo nhiệt độ, bạn có thể không được dự 
thi ngày hôm đó .
・Cồn diệt khuẩn luôn có sẵn tại địa điểm thi, vì vậy hãy khử trùng tay của bạn thường xuyên.
・Vui lòng đeo khẩu trang vào ngày thi. Luôn đeo khẩu trang trừ khi tạm thời tháo khẩu trang theo 
hướng dẫn của giám thị.
・Phòng thi thông thoáng nên luôn mở cửa sổ và cửa ra vào, nên chuẩn bị sẵn để phù hợp với nhiệt độ 
cao thấp .
・Vui lòng lưu ý không đứng quá gần nhau .
・Cả khi trong giờ nghỉ xin vui lòng chú ý hạn chế nói chuyện riêng .

Trong tương lai, địa điểm thi có thể bị thay đổi, ngày thi có thể bị hủy, hoặc ngày thi có thể bị hoãn lại 
do tình hình dịch bệnh thay đổi. Hãy nhớ kiểm tra thông báo thường xuyên được đăng trên trang web 


