Cho các cá nhân
và hộ gia đình

Phiếu hướng dẫn về chính sách hỗ trợ COVID-19

Ngày 28/4/2020

Hãy tìm phiếu chế độ hỗ trợ phù hợp với bạn.
Phiếu hướng dẫn về chính sách hỗ trợ
COVID-19, 2020, luật sư Nagano Kai

※Với mỗi chế độ, có thể có sự thay đổi về quy chế và dự toán, bạn hãy cập nhật thông tin mới nhất tại trang web (mã QR).

Phí sinh hoạt và
tiền nhà

Tiền hỗ trợ trong trường
hợp khẩn cấp (vay nợ)

Liên hệ
Hiệp hội phúc lợi (dự định
thêm quỹ lao động)

Tiền hỗ trợ chung (vay
nợ)

Đối tượng

Các hộ kinh doanh lẻ, và
nhân viên nhà trường
nghỉ làm tối đa 20 vạn
yên Các trường hợp khác
Tối đa 10 vạn yên

Những người chịu ảnh
hưởng bởi COVID-19 và khó
khăn về sinh hoạt
Không lãi, không cần bảo lãnh,
năm đầu không cần trả, trong
vòng 2 năm phải trả hết

Liên hệ

Hỗ trợ nghỉ việc

Tiền hỗ trợ nghỉ việc

Nơi làm việc

Kyuugyo Teate

Trả 60% trở lên khi phải nghỉ
việc theo chỉ thị của công ty
(luật lao động)

Phúc lợi / khác

Tiền hỗ trợ đặc biệt
(thông tin ngày 20/4)
Tokubetsu Teigaku Kyuufukin

Tiền hỗ trợ nơi ở
Hiệp hội phúc lợi

Với hộ gia đình từ 2
người trở lên Tối đa 60
vạn yên Gia đình đơn
thân Tối đa 45 vạn yên

Tiền hỗ trợ các trường
tiểu học phải nghỉ học

Các hộ gia đình bị giảm thu
nhập vì COVID-19 và gặp
khó khăn trong sinh hoạt
Không lãi, không cần bảo lãnh,
năm đầu không cần trả, trong
vòng 2 năm phải trả hết

Liên hệ
Trung tâm hỗ trợ các
trường học bị nghỉ

Đối tượng

Người được chỉ thị cho nghỉ
việc từ công ty (bao gồm cả
làm thêm)

Nơi làm việc của phụ huynh
mà có con phải nghỉ học ở
trường

Liên hệ
văn phòng quận hoặc thành
phố. Việc đăng ký thì qua bưu
điện hoặc web

Đối tượng

Cho chủ gia đình vay
tương đương với 3 tháng
tiền nhà (những người
đang tìm việc thì tối đa 9
tháng)

Tiền hỗ trợ thương tật (bảo
hiểm y tế)

Những người nghỉ việc trong
vòng 2 năm đổ lại (hoặc có
nguy cơ bị nghỉ việc do thu
nhập giảm vì COVID-19)

Yêu cầu về tài sản, thu nhập

Liên hệ
Hiệp hội bảo hiểm của
công ty

Shobyo Teatekin (Kenko Hoken)

Đối tượng

Hỗ trợ những người nghỉ
việc việc lấy nghỉ phép
(tối đa 1 ngày là 8330
yên)

Cơ quan hỗ trợ của địa
phương

Jyuukyo Kakuho Kyuufukin

Đối tượng

Shougakkou Kyuugyotou Taiou Joseikin

Tiền hỗ trợ công ty bằng việc
trả tiền trong thời gian nghỉ
việc

Liên hệ

Liên hệ

Sogo Shien Shikin (kashitsuke)

Kinkyuu Koguchi Shikin (kashitsuke)

Tải phiếu ở đây

Điều kiện là phải lấy phép
ngoài chế độ nghỉ phép hàng
năm

Đối tượng
Người lao động bị nhiễm
Corona và không thể đi làm
Hỗ trợ 2/3 lương trong
thời gian bị nhiễm Corona
và không thể đi làm

Chi trả từ ngày thứ 4, tối đa
là 1 năm 6 tháng

Phí công

Tiền lương hưu và bảo
hiểm quốc dân

Chế độ hỗ trợ trả các khoản
vay

Bảo đảm an sinh

Koukyou Ryoukin

Kokumin Nenkin・Kokumin Kenkou Hoken

Mibarai Chingin Tatekaebarai Seido

Seikatsu Hogo

Ngày 19/3 thì nhà nước đã thông
báo với các tỉnh thành về việc
những người chịu ảnh hưởng từ
COVID-19 chậm chi trả các loại
phí công. Nếu bạn gặp khó khăn
trong việc chỉ trả các phí này, hãy
thảo luận tới

Những người vì COVID-19
mà tử vong, bệnh hoặc giảm
thu nhập thì có khả năng
được miễn giảm tiền bảo
hiểm (có điều kiện về thu
nhập) ※bạn nên cập nhật
các thông tin tiếp theo

Doanh nghiệp bị phá sản
có thể được hỗ trợ cho
vay 80% số tiền đã vay
(phòng lao động)

Khi thu nhập không đạt
mức sinh hoạt tối thiểu,
thì sẽ được hỗ trợ chi trả
phí sinh hoạt, tiền nhà và
chi phí thuốc men (chính
quyền địa phương)

Đối tượng

Hỗ trợ mỗi người 10 vạn
yên, không có giới hạn và
điều kiện về thu nhập
(cần đăng ký trong vòng 3
tháng)

Tất cả những người sinh
sống tại Nhật tại thời điểm
ngày 27/4, không phân biệt
quốc tịch
Chủ hộ gia đình điền thông tin
tài khoản vào tờ phiếu đăng ký
và gửi lại cho quận, thành phố

