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VIỆN DƯỠNG LÃO CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT KAZENOKI



Tổng quan về kazenoki

１. Tên cơ sở : VIỆN DƯỠNG LÃO CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT KAZENOKI

２. Quy mô kết cấu: Xây dựng bê tông cốt thép 3 tầng

３. Số lượng nhân viên: 79 người

Giám đốc cơ sở、Nhân viên chăm sóc,、Điều dưỡng、Chuyên gia dinh dưỡng、
Chuyên gia điều trị phục hồi chức năng、

Chuyên gia tư vấn về đời sống sinh hoạt,、Nhân viên văn phòng.

４. Dịch vụ cung cấp:Viện dưỡng lão cho người già,、Dịch vụ chăm sóc ban ngày,、
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày,、Văn phòng hỗ trợ chăm sóc tại nhà,、Dịch vụ chăm sóc

theo mô hình nhà tập thể cho người già,、Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ cuộc sống đa chức

năng quy mô nhỏ.



Vị trí: Cách trung tâm thành phố 1 giờ chạy xe

風の樹

東京

新宿

立川



Hình thức chăm sóc Unit

1 Unit có 10 cụ

cùng sinh hoạt

chung

Hiện tại có 100 cụ đang sinh hoạt tại đây



Tìnhtrạng nhân viên

Nhân viên người Philippines, Tôi đang làm

việc rồi nên tôi rất yên tâm.

Mối quan hệ giữa người sử dụng dịch

vụ và nhân viên giống như một gia

đình.



Hỗ trợ để bạn đạt được bằng cấp

liên quan tới công việc.

１．Đào tạo tiếng Nhật theo trình độ tiếng Nhật của bạn

３．Đào tạo để bạn đạt được trình độ của một nhân viên chăm

sóc chuyên nghiệp

２．Đào tạo cơ bản về chăm sóc



Phòng ở của người sử

dụng dịch vụPhòng khách

Phòng ăn Hỗ trợ bữa ăn



Bồn tắm tùy theo tình trạng cơ thể của người sử dụng dịch vụ
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Các cơ sở hạ tầng lân cận

Hiệu thuốc

Siêu thị

Tàu điện trên cao (Ga Kamikitadai)
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Lịch làm việc và quy trình kinh doanh


