
Hanapin ang ospital
atbp. na maaring mag-
patingin/pasuri

*Tanging mga pumayag na
institusyong medikal

Shiga Pref. Test kit benefit/Pos. Ind. Reg. Center
•Kung mapatunayang nagpositibo sa pansariling pagsusuri, 
upang iwasan ang pagpapatingin at para sa mabilisang
pagpapagaling nagsasagawa ng pagrerehistro. 
*Kundisyon: wala pang 65 taon o walang panganib ng paglala ng sakit.

TEL：0120-935-395 Oras：9 n.u. – 5 n.h.
https://www.s-i-a.or.jp/news/808

Tumawag sa telepono bago kumunsulta kung
may sintomas tulad ng lagnat, masakit na
lalamunan o ulo, panghihina, hindi maka-lasa
o maka-amoy, atbp.

Maaring may tagubilin sa oras at paraan
ng pagpunta sa ospital, atbp.

Mag-disimpekta at maghugas ng mga
kamay, mag-mask sa oras ng pagkunsulta.

検 索

Hanapin

滋賀県 受診
Shiga Pref. Konsulta

Konsultasyon/pagtingin/pansariling pagsusuri ng mga may sintomas tulad ng lagnat atbp

Kung may sintomas: lagnat, atbp. 
Sa mga nais magpatingin Sa mga nais suriin ang sarili

Proyektong pagpapalibre ng 
PCR Test, atbp.

•Para sa mga walang sinto-mas 
na nababahala mahawa

*Hindi kasama ang mga may sin-
tomas tulad ng lagnat, mga na-
kahalubilo ang nahawa (o nag-
hihinala), o mga nasabihan ng 
kumpanya sa libreng pagsusuri.

TEL:080-5772-3561,3562,3563
Oras: 9 n.u. – 6 n.g.
(maliban sa Ling./Pista op.)
https://www.s-i-a.or.jp/news/785

Bumili ng Test kit* sa drug store 
(kasama ang online) at 
suriin ang sarili

*Piliin ang aprubado ng pamahalaan

Shiga Pref. Test kit benefit/
Positive Individual Reg. Center
•Aplikasyon sa test kit (pansarili)

TEL：0120-935-395
Oras: 9 n.u. – 5 n.h.
https://www.s-i-a.or.jp/news/813

Shiga Pref. COVID-19 Post-
diagnosis Notif. Window
•Sundin ang gabay na inabot sa mga
nagpositibo at ipasa ito sa sarili.

TEL：0120-935-897
Oras：9 n.u. – 5 n.h.
https://www.s-i-a.or.jp/news/819

Hanapin ang malapit sa
inyong ospital rito

*Maaring hanapin ang lahat ng 
institusyong medikal.

Mga taga Otsu City: Otsu City Public Health Center

Ibang lungsod: Shiga Pref. Home Recovery Assist. Center

*Ang mga numero ay nakasulat sa gabay para sa mga nagpapahinga sa sariling tahanan.

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

検 索

Hanapin

医療ネット滋賀
Health net Shiga

Kung hindi alam saan magtatanong
Sentro para sa patinginan/konsultasyon

(bukas 24 oras)
Mga taga Otsu City TEL:077-526-5411
Taga ibang lungsod TEL:077-528-3621
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・Wala pang 65 taon
・Hindi kailangan ma-

ospital, atbp.

①Kumunsulta (tawag) sa malapit na ospital

②Kumunsulta sa sinabing paraan ng inst. med.

③Lubusang iwas-impeksyon sa pagkunsulta

Sa paglala ng sintomas sa
gabi/araw ng pahinga

*Tumawag muna bago magpatingin.
*Dahil nagsasagawa ng first-aid ito
sa oras ng emerhensiya, hindi nag-
susuri ng COVID-19 dito.

Emergency hospital (Outpatient)

Malalang sakit, hindi lang COVID-19

Clinic during Holidays and Emergency atbp

Kung walang sintomas

Otsu City

Ibang lungsod

【Konsulta/tulong sa paglala ng sintomas】
Pag-aayos ng petsa ng pagtingin ng doktor, atbp.

【Iba pang tulong】
(Ayon sa pangangailangan)Pagbantay sa kalusugan (My 
HER-SYS), gabay sa tulong sa pagkain, pagpahiram ng 
pulse oximeter, pagkuha ng sertipiko

Mag-
abiso

Magpa-
tingin

Mga 
tulong

Pag-
susuri

Kun-
sulta

Mag-
hanapMagre

histro

Nag-positibo sa COVID-19

*Kahit negatibo ang resulta, kung ang sintomas ay nagtatagal o lumalala,
o nababahala rito, kumunsulta sa telepono sa malapit na ospital, atbp.

Nag-positibo Nag-positibo

・Wala pang 65 taon
・Hindi kailangan ma-

ospital, atbp.

・65 taon pataas
・Maaring lumala
・Nais ng reseta, atbp.

Magpa-
tingin

Sa mga hindi nakakaintindi ng wikang Hapon: Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga TEL:077-523-5646  Email mimitaro@s-i-a.or.jp (Lunes – Biyernes
10:00 n.u. - 5:00 n.h. *Sarado ng Sabado, Linggo, Pista Opisyal）


