Konsultasi, cek up, dan pemeriksaan diri bagi mereka yang memiliki gejala seperti demam
konsultasi

Jika Anda memiliki gejala seperti demam

Ketika Anda tidak yakin ke mana harus berkonsultasi atau
menemui dokter

Mereka yang mengunjungi institusi medis Mereka yang memeriksa diri
sendiri

Pusat cek up/konsultasi(melayani 24 jam）

【warga kota Otsu】TEL:077-526-5411
【selain warga kota Otsu】TEL:077-528-3621

tes

Cek up

Ketika gejala memburuk pada
hari libur atau di malam hari

konsultasi melalui telepon ke poliklinik atau klinik terdekat
Jika Andamemiliki gejala seperti demam,
sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, badan lesu,
sulit mencium atau mengecap, pastikan untuk
menghubungi kami melalui telepon sebelum mengunjungi
klinik.

Klinik darurat hari libur,dll.
rumah sakit darurat（rawat jalan）

②ikuti pemeriksaan medis dengan metode
yang ditentukan pleh institusi medis

Waktu dan cara Anda untuk datang ke
rumah sakit , dll mungkin akan ditentukan
③pencegahan infeksi menyeluruh pada
saat konsultasi
Disinfeksi tangan dan mencuci tangan, serta
mengunakan masker saat mengunjungi dokter

Menanggapi kasus virus corona berat tidak
terbatas

※pastikan menghubungi kami melalui
telepon sebelum kunjungan Anda
※karena ini adalah tempat untuk
mengambil Tindakan darurat dalam
keadaan darurat, pada dasarnya kami
tidak dapat menegetes virus corona

Positif virus corona
pemberitahuan pasien positif dari
institusi meids ke puskesmas
tahub ke atas
mereka yang memerlukan rawat inap, dll.

・・
65

】

bantuan

・mereka yang di bawah umur 65
tahun
・mereka yang tidak perlu
dirawat inap, dll.

laporan

Konter Pelaporan Pasca Diagnosis Covid
Prefektur Shiga

○Silakan melapor sesuai panduan yang diberikan
kepada orang-orang positif oleh institusi medis.

TEL：0120-935-897
Waktu pelayanan：pukul 9 higga pukul 17

https://www.s-i-a.or.jp/news/819

resep obat, dll.

Distribusi test kit Shiga dan pusat
pendaftaran orang positif
○pesan test kit dan tes mandiri

TEL：0120-935-395

waktu pelayanan：pukul 9 hingga
pukul 17
https://www.s-i-a.or.jp/news/813
Positif virus corona

○pengujian hanya untuk orang tanpa
gejala yang khawatir tentang infeksi
※mereka yang memiliki gejala
seperti demam, mereka yang pernah
melakukan kontak dekat (termasuk
kemungkinan), dan mereka yang
ingin dites berdasarkan instruksi dari
perusahaan, dll, tidak memenuhi
syarat untuk tes gratis
TEL:080-5772-3561,3562,3563
Waktu pelayanan：pukul 9 hingga pukul 18
（tidak termasuk hari libur）
https://www.s-i-a.or.jp/news/785

Positif virus corona

daftar

Cek up

※jika hasil tes「negatif」tetapi gejalanya menetap atau memburuk, atau jika
Anda mengkhawatirkan gejala lain, hubungi klinik atau poliklinik terdekat melalui
telepon.

・mereka yang di bawah
umur 65 tahun
・mereka yang tidak perlu
dirawat inap, dll.

Distribusi test kit Shiga dan pusat pendaftaran orang positif
○jika hasil test mandiri ternyata positif, akan kita daftarkan agar dapat
cepat berobat tanpa melalui kunjungan rawat jalan.
※ada ketentuan seperti di bawah umur 65 tahun, mereka yang tidak berisiko
memburuk

TEL：0120-935-395
waktu pelayanan：pukul 9 hingga pukul 17
https://www.s-i-a.or.jp/news/808

【selain warga kota Otsu】Pusat Dukungan Isolasi Mandiri prefektur Shiga
※kontak informasi disediakan dalam dokumen informasi bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri

Selain Kota Otsu

※pilih produk yang disetujui negara

PCR dan tes bisnisgratis lainnya

・mereka yang berisiko memburuk

【warga kota Otsu】Puskesmas Kota Otsu

Kota Otsu

Beli alat tes* di apotek atau
toko obat (termasuk internet)
dan tes mandiri

・65 tahun ke atas
・mereka yang membutuhkan

【

Jika Anda tidak memiliki gejala

https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/2020/y/51044.html
https://www.s-i-a.or.jp/news/794

【melayani dan menerima konsultasi Ketika gejala memburuk】

Koordinasi kunjungan ke institusi medis, dll.
【bantuan lainnya】

(jika diperlukan)pedoman prosedur seperti observasi
kesehatan (cek HER-SYS, dll.), dukungan makanan,
distribusi oksimeter nadi, sertifikat perawatan medis, dll.

cari
Klik di sini untuk mencari
institusi medis perawatan /
pemeriksaan
※hanya memposting institusi
medis dengan persetujuan
滋賀県 受診
Prefektur Shiga

cek up

検索
cari

Klik di sini untuk mencari
institusi medis di dekat
Anda
※Anda dapat mencari
semua institusi medis
検索
医療ネット滋賀
Medis net Shiga cari

Jika Anda tidak mengerti bahasa Jepang, silakan hubungi「Pusat Informasi untuk warga asing di Shiga」 TEL:077-523-5646 Email mimitaro@s-i-a.or.jp
Senin hingga Jumat 10:00-17:00 ※tutup pada akhir pekan dan hari libur）

（Mulai hari

