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Ⅲ-3 Nước sinh hoạt

Không riêng gì Osaka, nước sinh hoạt của Nhật Bản có thể uống được.
Cần phải xin quyền sử dụng nước tại nơi ở mới.

1. Xin cấp nước
Trước nhà bạn có để thẻ gọi là thẻ đăng ký sử dụng nước. Hãy liên hệ ban (cục) cấp nước của

thành phố, huyện, xã để báo ‘ mã số sử dụng ’ của thẻ đó.Sau khi liên lạc nhân viên cấp nước sẽ đến
mở van. Từ thời điểm liên lạc đến khi có nước lâu nhất là 4 ngày, vì vậy bạn nên liên lạc sớm. Nếu
là chung cư hay nhà cho thuê thì có thể chủ nhà hay người quản lý thay bạn làm thủ tục.

2. Tiền nước
Chi phí tiền nước bao gồm chi phí cơ bản và chi phí sử dụng nước. Hóa đơn thu tiền nước thường
sẽ được gởi đến nhà bạn qua đường bưu điện 2 tháng 1 lần, nghĩa là 2 tháng tính tiền một lần. Việc
trả tiền nước có vài cách: trừ từ tài khoản của bạn, chuyển tiền qua ngân hàng hay bưu điện. Tùy
theo thành phố, huyện, xã bạn cũng có thể trả tiền ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Nếu trả trễ hạn cũng
có việc sẽ bị cắt nước, bạn nên chú ý.
Trong trường hợp có hệ thống cống rãnh, chi phí sử dụng hệ thống sẽ được thu cùng với tiền nước.
Nếu là nhà tập thể thì chủ nhà hay tổ chức quản lý sẽ tính toán và thu phí nước theo số lượng sử
dụng từng nhà.

3. Chú ý trong mùa đông
Ngày lạnh mùa đông có trường hợp ống nước đóng băng và vỡ. Vì thế bạn cần mở vòi cho nước
chảy liên tục 1 lượng nhỏ vào ban đêm.


