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Frase do mês

Dept. Adm.

Vamos valorizar cada dia. Essa diferença leva à diferença na vida.
Medidas contra o coronavírus ～

Pedido de cuidado da Shin-Ei Sogo Service ～

Por favor, meça a temperatura antes do trabalho, todos os dias. Se você tiver febre de 37 °C ou
mais, ou mesmo que não tenha febre, mas se estiver com sintomas de resfriado (dor de garganta ou
dor de cabeça), entre em contato com o Tantosha. Não faça nenhum julgamento ou decisão por conta
própria. Além disso, se alguém da sua família não estiver se sentindo bem, entre em contato com o
Tantousha. E ainda, se você não se sentir bem durante o trabalho, entre em contato imediatamente
com o Tantousha.
Quando você for ao hospital, por favor, informe imediatamente o Tantousha sobre o resultado.
Pedimos isso, pois precisamos informar ao seu local de trabalho os resultados dos testes no hospital.
Se você estiver usando o sougei da Shin-Ei, certifique-se de usar máscara e
também de "não falar, comer ou beber". As principais vias de transmissão
são a infecção por gotículas e a infecção por contato. Conversar, comer e
beber em espaços apertados aumenta o risco de infecção. Pedimos a sua
cooperação, pois a conscientização de cada pessoa levará à prevenção de
infecções.

Aviso sobre Declaração de Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku)
Este ano será realizada a Declaração de Imposto conforme abaixo. Neste
período, o Setor de Impostos de Renda (Zeimusho) não estará aberto para
receber as Declarações de Impostos. Os locais designados serão abertos
durante a semana, e alguns locais vão atender aos domingos. As pessoas que
necessitam fazer a declaração, procure ir em algum dia que não interfira no
trabalho. Para evitar aglomerações, uma "senha" será necessária para entrar
no local.
LOCAL

Verifique aqui como adquirir a senha →
ACT City Hamamatsu - Hall de Exposições e Eventos
(Hamamatsu-shi, Naka-ku, Chuo 3-12-1)

DATA

16 de fevereiro (quarta-feira) até 15 de março (terça-feira)
※20 e 27 de fevereiro (domingo) terão atendimentos

HORÁRIO

9:00 ～ 17:00

Além disso, use o "e-Tax de casa" para reduzir o risco de infecção. No site da Agência Nacional de
Impostos em "Campo para emissão da Declaração de Imposto ", você pode criar uma declaração de
imposto inserindo o valor de acordo com as orientações na tela. A declaração de imposto criada pode ser
enviada usando o e-Tax. Você também pode imprimi-la e enviá-la pelo correio.

