
第
だい

9課
か

 安全
あんぜん

衛生
えいせい

3・健康
けんこう

管理
か ん り

Bài 9 An toàn vệ sinh (3) / Quản lý sức khỏe

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích

1 禁止 きんし Cấm

2 表示板 ひょうじばん Biển báo

3 禁止事項 きんしじこう Những điều bị cấm

4 避難訓練 ひなんくんれん
Huấn luyện lánh nạn

/sơ tán

5 感電 かんでん (danh từ) Sự bị điện giật

感電する かんでんする (động từ) Bị điện giật

6 防止 ぼうし (danh từ) Sự ngăn chặn

防止する ぼうしする (động từ) Ngăn chặn

7 予防 よぼう (danh từ) Sự phòng ngừa

予防する よぼうする (động từ) Phòng ngừa

8 転倒 てんとう (danh từ) Sự ngã, đổ

転倒する てんとうする (động từ) Ngã, đổ

9 挟まる はさまる Kẹp, kẹp vào

10 足元 あしもと Dưới chân

11 不安定 ふあんてい
(danh từ) Sự không ổn đ

ịnh, không vững

不安定な ふあんていな
(tính từ) Không ổn định,

không vững

12 後片付け あとかたづけ Dọn dẹp

Ví dụ câu
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13 救急箱 きゅうきゅうばこ Hộp sơ cứu

14 絆創膏 ばんそうこう Băng dán vết thương

15 体調 たいちょう Thể trạng

16 血 ち Máu

17 熱中症 ねっちゅうしょう Sốc nhiệt, say nắng

18 吐き気 はきけ Buồn nôn, buồn ói

19 嘔吐 おうと (danh từ) Sự nôn, ói

嘔吐する おうとする (động từ) Nôn, ói

20 足がつる あしがつる Chân bị chuột rút

21 気分が悪い きぶんがわるい Không khỏe, khó ở

22 寝不足 ねぶそく Thiếu ngủ

23 安全ネット あんぜんねっと Lưới an toàn

24 安全点検 あんぜんてんけん Kiểm tra an toàn
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