
  
 

 

【Những trường hợp được nhận tư vấn và khám bệnh】 
 

１．Việc cần lưu ý trước khi tiếp nhận tư vấn và khám bệnh  

○ Khi có những triệu chứng của bệnh cảm như sốt, ho thì nghỉ học hoặc nghỉ làm, hạn chế đi ra ngoài. 

○ Khi có những triệu chứng của bệnh cảm như sốt, ho thì hãy dùng nhiệt kế để đo và ghi lại thân nhiệt mỗi ngày. 

 
 

２．Những trường hợp được chỉ định nhận tư vấn liên quan đến nghi nhiễm Virus Corona  

① Người có những triệu chứng như bên dưới hãy liên lạc đến phòng tư vấn các bệnh liên quan đến Virus 

Corona。 

・Khó thở 

・Cảm thấy rất mệt mỏi 

・Sốt cao 

・Khứu giác hoặc khứu giác của bạn thay đổi 

・Bạn bị sốt ít nhất 37,5 độ trở lại bình thường nhưng lại bị sốt trở lại. 

② Những người sau đây có thể bị bệnh nặng. Nếu bạn có các triệu chứng trên, xin vui lòng tham khảo ý kiến 

ngay lập tức. 

・Người lớn tuổi 

・Người mang các bệnh mà là nguyên nhân gây ra các bệnh như tiểu đường, suy tim, bệnh liên quan đến hệ   

hô hấp (như tắc nghẽn phổi mãn tính...), hoặc người đang được lọc máu. 

・Người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hay thuốc trị ung thư 

Đối với phụ nữ đang mang thai 

Phụ nữ đang mang thai được đưa vào diện những đối tượng bệnh dễ diễn biến xấu hơn nên khi có những triệu 

chứng ứng với số ② bên trên hãy mau chóng liên lạc tới cơ sở tư vấn các bệnh liên quan đến Virus Corona. 

 
 

３．Sau khi tiếp nhận tư vấn, những điều cần lưu ý khi đến các cơ sở y tế  

○ Hãy khám bệnh ở những cơ sở y tế được phòng tư vấn các bệnh liên quan đến Virus Corona đề xuất. 

○ Khi đi khám bệnh hãy đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, dùng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm như dùng 

khăn giấy, khăn tay, tay áo để che mũi và miệng khi ho, hắt xì.  

 
 

４．Phòng tư vấn các bệnh liên quan đến Virus Corona 

Coronavirus mới đường dây nóng điện thoại   084-928-1350 

 

※Người không nói được tiếng Nhật hãy gọi vào số điện thoại bên dưới, sẽ có thông dịch viên tư vấn. 

Trung tâm quốc tế Hiroshima  

Điện thoại 0120-783-806 

Ngày thường từ 8:30 đến 19:00 

Thứ bảy từ 9:30 đến 18:00 

Lưu ý: chủ nhật và ngày lễ không làm việc 

Cập nhật 2020.5.11  ベトナム語（Tiếng Việt） 

※ Ngôn ngữ khả dụng: 

Tiếng Anh  Tiếng Thái Tiếng Nepal 

Tiếng Trung  Tiếng Hàn  Tiếng Việt 

Tiếng Bồ Đào Nha  Tiếng Philippines   

Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Indonesia 

Kiể m tra ở  đây để  biể t thông tin mở i nhấ t 

 

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/173298.html

