Bahasa Indonesia
Mengenai konsultasi・pergi memeriksa saat ada gejala demam dan sebagainya
Jika ada gejala demam dan sebagainya, sebelum pergi memeriksa mohon untuk menghubungi institusi kesehatan terdekat melalui telefon dan sebagainya.

Mereka yang memiliki gejala demam dan
sebagainya

Institusi kesehatan yang dekat seperti dokter layanan primer dan sebagainya
( klinik )
T E L 077-522-7228
E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

①pertama, konsultasi ke klinik terdekat melalui telefon dan
sebagainya

Jika ada gejala demam, sakit tenggorokan, sakit kepala,
diare, badan lemas, hilangnya indra penciuman dan perasa,
pastikan untuk memberitahu lewat telefon dan sebagainya sebelum
pergi
memeriksa.
②pergi
memeriksa dengan cara yang ditentukan oleh
klinik
Mungkin akan ditentukan waktu kunjung, metode kunjungan dan
sebagainya

Konsultasi
Pergi
memeriksa
案内

③saat diperiksa lebih teliti dalam mencegah
penularan

Setelah mencuci tangan dan menggunakan
alkohol, gunakan masker dan silahkan diperiksa

Institusi kesehatan yang tidak Tdapat
menerima pasien demam dan
E L 077-528-3637
F A X 077-528-4865
sebagainya
・departemen rawat jalan khusus yang terutama didatangi pasien
yang imunnya sedang menurun dan sebagainya
・klinik dimana garis rute tidak dapat dipisahkan secara struktural

Kami akan memandu Anda ke
institusi kesehatan yang dapat
menangani
Institusi kesehatan yang merawat pasien
demam dan sebagainya
(institusi kesehatan perawatan・pemeriksaan)
panduan

Berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter, akan
dilakukan pemeriksaan yang diperlukan
Jika tidak dapat melakukan pemeriksaan, kami akan
memperkenalkan institusi kesehatan yang dapat melakukannya

Konsultasi

Mencari

Cek di sini untuk mencari institusi
kesehata di dekat Anda
Smart
phone

Ketika Anda bingung kemana harus
berkonsultasi ・

Disaat gejala memburuk
Pada hari libur・malam hari

memperkenal
kan

kemana harus pergi memeriksa
Klinikdarurathari liburdan sebagainya

Pusat periksa・
konsultasi

Setiap hari
２４ jam

Unit Gawat Darurat (rawat jalan)
Tidak hanya covid-19, jika kasus parah

akan ditangani
T E L
Kota
Otsu

Iryo netto Shiga CAR
I
※tidak dapat mencari
institusi kesehatan khusus

Selain
kota
Otsu

HP lipat

077-526-5411

F A X 077-525-6161
E-mail hoken@city.otsu.lg.jp
T E L
F A X

077-528-3621
077-528-4865

E-mail coronasoudan@shigaken.net

※pastikan untuk menghubungi melalui
telefon dan sebagainya sebelum
datang konsultasi.
※karena kami mengambil tindakan
darurat dalam keadaan darurat,
pada dasarnya kami tidak bisa
melakukan test covid.

Institusi kesehatan perawatan・
pemeriksaan yang lain
Pusat rawat jalan・pemeriksaan
lokal
（pusat test PCR）

