Nhật Bản Sạch Sẽ Đến Thế Nào?
Nói Nhật Bản là một trong những quốc gia sạch sẽ nhất thế giới hoàn toàn không phải là nói quá. Sự sạch sẽ,
ngăn nắp luôn là đại từ để nói về quốc gia này: không khí trong lành, nước uống trực tiếp an toàn, nhà vệ sinh
thân thiện, trang phục thanh lịch, đường phố không một hạt bụi, cửa hàng tiện lợi gọn gàng ngăn nắp….
Rốt cuộc Nhật Bản sạch sẽ đến mức độ nào?

Ở Nhật Bản, công trường thi công được bao lại hoàn toàn, không hề có cát bụi bay ra ngoài, quan trọng hơn
đó là vật liệu bao quanh công trường còn có thể cách âm và công nhân xây dựng ra vào công trường cũng đều
phải thay giày, sẽ không mang đất cát ra bên ngoài. Cả xe bồn cũng sạch sẽ bóng loáng.

Ngay cả đường phố Nhật Bản cũng không có một cọng rác.
Tokyo còn có hệ thống thoát nước ngầm lớn nhất thế giới – hệ thống thoát nước bao quanh thủ đô có chiều
dài 6,4 km, được tạo nên từ 5 giếng cỡ lớn cao 65 m, rộng 32 m và đường ống có đường kính trong 10 m.
Cuối cùng nước mưa tập trung về hồ chứa nước được chống đỡ bởi 59 cột nặng 500 tấn hùng vĩ và được gọi
là “thần điện dưới lòng đất” để xử lý rồi tái sử dụng.
Nếu suy ngẫm về lý do cho sự sạch sẽ của Nhật Bản thì “Nhân hòa” mới là quan trọng nhất. Người Nhật có
tính cách “cố gắng không làm phiền người khác”, nếu làm những việc không đúng đắn ở nơi công cộng sẽ
được coi là vô cùng mất mặt và sẽ bị xem thường.

Gọn gàng sạch sẽ luôn là đại từ dùng để nói về Nhật Bản. Hoàn toàn không có rác trên đường phố Nhật Bản.
Dân tộc thích tắm rửa nhất
Sự sạch sẽ của Nhật bản không tách rời khỏi việc người Nhật thích tắm rửa. Đa số mọi người mỗi ngày tắm 2
lần vào sáng và tối, quần áo mặc hôm nay tuyệt đối sẽ không giống hôm qua. Khi đi công tác hoặc du lịch, mỗi
khi đến khách sạn thì phải tắm rửa, ngâm suối nước nóng, thay quần áo ngay, sau đó mới làm những việc
khác. Đồng thời việc thích sạch sẽ này hoàn toàn không chỉ có ở phụ nữ, nam giới Nhật Bản cũng vô cùng
xem trọng bề ngoài và mùi hương cơ thể, vì vậy trong các cửa hàng ở Nhật, không chỉ có sản phẩm dưỡng da
và mỹ phẩm cho nữ mà còn có rất nhiều loại sản phẩm dưỡng da, nước thơm miệng và mặt nạ dành cho
nam.
Quần áo sạch sẽ nhất
Nói đến trang phục của người Nhật, có người sẽ nghĩ đến những bộ kimono mộc mạc thanh lịch. Nhưng
không thể nghi ngờ về việc trang phục của người Nhật luôn có thể gây ấn tượng về sạch sẽ gọn gàng, nếu
đứng ở các cao ốc ở Nhật và phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, bạn sẽ khó mà phân biệt được các nhân viên
công sở mặc trang phục xám đen với những người xung quanh.. Trang phục của người Nhật dùng nhiều tông
màu sậm, thường sẽ dùng màu đen, trắng và xám, chỉ cần thoải mái và đơn giản là được.

Người Nhật luôn sạch sẽ gọn gàng.. họ luôn tháo giày rồi mới bước vào cửa.
Từ trang phục đến đế giày: Những người từng đến Nhật đều cảm nhận được việc mang một đôi giày đi một
vòng trên đường phố, giày hoàn toàn sẽ không bị bẩn. Bởi vì có thói quen ngồi trên mặt đất, người Nhật vô
cùng chú ý đến vệ sinh dưới chân, họ đều phải tháo giày rồi mới được bước vào cửa.
Ở trường học cũng vậy, tiểu học và cấp hai đều có tủ giày chuyên dụng trước cửa, các em học sinh phải thay
giày phù hợp hoặc mang bao giày trước khi vào lớp, có trường còn yêu cầu học sinh mang cùng một kiểu giày

đế mềm. Trước khi học thể dục, học sinh còn phải thay sang giày thể thao, vừa tránh bị thương lại vừa giữ
cho mặt đất sạch sẽ.

“Vòi nước thần kỳ”
Khắp nơi trên đường phố Nhật đều có thể nhìn thấy các vòi nước uống trực tiếp để mọi người giải khát, trong
nhà của người Nhật về cơ bản cũng có thể trực tiếp lấy nước uống từ vòi. Bởi vì nhà máy nước của Nhật có
kĩ thuật lọc nước rất cao, nước bình thường và cả nước bẩn sau khi được xử lý qua nhiều tầng lọc với than
hoạt tính, ozone và sinh học v.v.. thì đã có thể dùng để uống trực tiếp.. Người dân cũng không cần lo lắng nhà
máy nước làm gian dối, bởi vì một khi bị phát hiện thì tiền phạt đủ để khiến nhà máy đóng cửa.

Trên toàn nước Nhật Bản ở hồ bơi công cộng (ngoài những vòi nước từ trên cao dội xuống để rửa thân thể
trước khi xuống hồ bơi ) đều có những vòi nước chảy ngược lên để rửa mắt vì hồ bơi luôn có thuốc sát trùng
nên cần có những với nước để rửa mắt sau khi bơi xong.
Thùng rác ở nơi công cộng của Nhật ít nhất được
chia làm 3 loại, việc phân loại rác vô cùng kỹ lưỡng,
ngay cả hộp thuốc lá cũng có thể được phân làm 3
loại rác vứt đi: bao bên ngoài là ni lông, hộp là giấy,
vòng quanh miệng là kim loại. Nếu bạn lười sợ phiền,
không tuân thủ thì bạn “gặp chuyện lớn” rồi đấy, bạn
sẽ bị phạt lên đến 300.000 yên hoặc 3 năm tù giam.
Ngành dịch vụ vô cùng chu đáo của Nhật cũng rất
chặt chẽ trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Vào những ngày trời mưa, các cửa hàng sẽ chuẩn bị
túi ni lông để bạn gói dù ướt của mình lại, tránh nước

mưa nhỏ trên nền đất. Ở Shinkansen (một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản) cũng vậy: nhân viên vệ
sinh có thể hoàn thành công việc quét dọn xe lửa trong vòng 7 phút, khi bước vào xe, bạn sẽ được chào đón
bởi không khí trong lành thơm tho, mọi thứ đều như mới.
Những nhân viên làm vệ sinh mặc đồng phục này họ làm rất nhanh, nhưng lại rất sạch sẽ không cẩu thả sơ
sót đâu, mỗi chuyến tàu ngừng để bỏ khách xuống và đón khách lên. Khoảng giữa giờ đó nhân viên ào lên
thay toàn bộ vải tựa đầu ở ghế khách ngồi, lấy hết báo và giấy quảng cáo trên tàu, clean sàn tàu và chung
quanh ghế, đặc biệt không bao giờ để khách chờ đợi lâu quá 15 phút. Tàu điện hay xe Bus, bất cứ loại giao
thông nào, ở Nhật rất đúng giờ, nếu tàu điện vì 1 lý do nào đó đến trễ dù chỉ chưa đến 2 phút đã phải nói trên
loa xin lỗi hành khách, nhưng trường hợp trễ giờ thì rất hiếm hoi. Tại Nhật đi phỏng vấn để xin việc làm mà
đến trễ cho dù chỉ một hai phút là xem như đã không được nhận vào làm rồi mà nhận lời từ chối thật lịch sự
nhã nhặn khéo léo ...
Đầu tiên phải nói đến hệ thống giao thông công cộng của
Nhật, tuy 70% các hộ gia đình ở Nhật đều có xe riêng,
nhưng cũng có nhiều người vẫn lựa chọn giao thông công
cộng hoặc tàu điện ngầm, mạng lưới giao thông công
cộng kết nối chặt chẽ như mạng nhện và vô cùng đúng
giờ – đủ để đưa mọi người đến bất cứ đâu. Đồng thời,
việc quản lý ô nhiễm xe hơi nghiêm ngặt cũng khiến cho
khí thải “không có nơi trú ngụ”, dù là những chiếc xe nhập
khẩu danh tiếng “hạng sang” cũng không trốn được việc
phải lắp đặt hệ thống kiểm soát khí thải.
Bồn cầu thông minh ở Nhật đã trở thành “vật yêu thích” trong mắt du khách Việt Nam. Nhưng ở Nhật thì nó
hoàn toàn không phải là thứ gì cao cấp, đã đạt 70% tỉ lệ sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, dù là khách
sạn nhỏ thì nhà vệ sinh cũng được lắp đặt bồn cầu thông minh. Ở Nhật, nhà vệ sinh nhất định sẽ có giấy, một
là do sức nước của bồn cầu mạnh, cống thoát nước được thiết kế rộng, mặt khác là do giấy vệ sinh được làm
từ bột giấy tái chế sẽ tan khi gặp nước, tránh được sự “ô nhiễm hai lần” đối với môi trường khi vứt giấy vệ
sinh.

Những ai từng ở Nhật thì đều sẽ biết việc ở trung tâm thương mại, nếu đi theo mùi thơm thì chắc chắn có thể
sẽ tìm thấy nhà vệ sinh. Từng có một nhân viên vệ sinh ở trung tâm thương mại tại Nhật cho biết: quét dọn
nhà vệ sinh ở Nhật, không cần phải cố sức, mà phải tốn công suy nghĩ. Nhân viên vệ sinh cần phải dùng
nhiều loại nước tẩy rửa, nhiều kiểu dụng cụ, tùy vào chất bẩn khác nhau mà sử dụng trình tự khác nhau để
làm sạch nhà vệ sinh, từ dễ đến khó, theo từng bước một, không được sai sót.
Ở Nhật, người ta dùng những trình tự khác nhau để làm sạch nhà vệ sinh, dùng nhiều công cụ tùy theo loại
chất bẩn.
Học làm vệ sinh từ nhỏ
Học sinh tiểu học và cấp hai ở Nhật có một môn học bắt buộc có tên là “Kỹ năng lao động”. Các em học sinh

không chỉ học nấu ăn, may túi xách mà còn quét dọn
trường học định kỳ. Từ lớp học đến hành lang và cả
nhà vệ sinh, mỗi lớp có một khu vực vệ sinh của riêng
mình trong trường, các em học sinh luân phiên chia lớp
dọn dẹp vệ sinh. Học sinh ở Nhật hoàn toàn có thể tự
tin nói rằng: “Hãy nhìn xem! Cả trường đều do chúng
em dọn dẹp đấy”.
Ở Nhật, nếu bạn đi xem một trận bóng hoặc một bộ
phim, khi rời khỏi rạp, chắc chắn bạn sẽ bị kinh ngạc
bởi mức độ sạch sẽ ở những nơi công cộng này: Tất cả
khán giả đều sẽ tự giác mang túi bỏng ngô và chai
nước đi, ngay cả vỏ hạt dưa cũng không hề xuất hiện
trên mặt đất.

