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WYGRAĆ NA LOTERII, CZYTAJĄC
CZASOPISMO

W JAPONII POPULARNOŚĆ CZASOPISMA OFERUJĄCEGO
LOSY NA LOTERIĘ ZNACZNIE WZROSŁA

   W dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, co się
z tym wiąże - ograniczonych możliwości wychodzenia z domu, na
popularności zyskało czasopismo oferujące loterie. Mają one za

zadanie wypełnić czas, który Japończycy spędzają w domach. 

  Czasopismo  Kenshō Navi  jest jedynym w swoim rodzaju

czasopismem w Japonii. Jak przekazuje Hiroko Hashimoto, kobieta
należąca do działu edytorskiego, od końca lutego sprzedaż 

w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 120%. 
   Do tej pory zdecydowaną większość osób, biorących udział 
w loterii, stanowiły kobiety opiekujące się domem. Ostatnio jednak
loterią zaczęli interesować się uczniowie, studenci, a także osoby
starsze.. Nie jest to jednak dobra wiadomość dla osób, na barkach
których spoczywa sortowanie i przydzielanie nagród.

    Niewiele osób jest uprawnionych do pracy podczas sortowania
zgłoszeń. Jedna taka osoba przegląda ponad 10 000 zgłoszeń
dziennie. Dodatkowo, zadania nie ułatwia fakt, że nie można

zmienić charakteru pracy na pracę zdalną. W Kenshō Navi można

wygrać nie tylko pieniądze. Gra toczy się również o sprzęty
kuchenne, zestawy smakoszy, zestawy napojów i karty
podarunkowe.

    Oprócz nagłego wzrostu popularności czasopisma Kenshō Navi,
w podobnej sytuacji są inne artykuły mające na celu ułatwić oraz
uprzyjemnić czas spędzany w domu, takie jak zestawy ogrodnicze,

sprzęty kuchenne, dekoracje. Nie ustępują im również produkty
sprawdzające się podczas krajowych wycieczek, na które wielu
ludzi ma nadzieję pojechać podczas lata.

 

 

 

W regionach, w których rząd japoński
zdecydował się odwołać stan
wyjątkowy, następuje stopniowe
otwieranie niektórych szkół.  Uczniowie
z pełnym entuzjazmem witają nowy
okres w ich edukacji - okres, w którym
szkoły muszą działać w nowym reżimie
sanitarnym. Przygotowano większe,
metrowe odstępy między biurkami,
zadbano o dostępność środków
dezynfekujących. W dzielnicy Tobata
miasta Kitakyūshū dzieci wróciły do klas
w okrojonych składach - obecnie 
w jednej sali może przebywać połowa
klasy. Nauczyciele zostali wyposażeni 
w formularze do monitorowania stanu
dzieci, między innymi ich temperatury
i samopoczucia. Wiele dzieci nie widzi
realnego zagrożenia, dlatego
nauczyciele oprócz przekazywania
wiedzy określonej w programie
nauczania, mają za zadanie zwiększać
świadomość dzieci oraz tłumić
skłonności do dyskryminowania osób
zarażonych.
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