Về việc tư vấn, khám, tự kiểm tra đối với những người có triệu chứng như phát sốt, v.v…
Tư vấn

Khi phân vân nơi khám・tư vấn

Nếu có triệu chứng như phát sốt,v.v…

Trung tâm khám chữa・tư vấn (Đối ứng 24/24）

Khám tại cơ sở y tế

【Thành phố Otsu】TEL:077-526-5411
【Ngoài thành phố Otsu】TEL:077-528-3621

①Tư vấn qua điện thoại tại phòng khám, bệnh viện
gần nhất

Nếu có triệu chứng như phát sốt, đau họng, đau
đầu, đi ngoài, uể oải, mất vị giác, khứu giác, v.v…
thì hãy liên lạc bằng điện thoại trước khi tới khám

Khi triệu chứng trở nặng
vào ngày nghỉ・đêm muộn
Trung tâm cấp cứu ngày nghỉ, v.v…

Cơ sở y tế có thể sẽ có chỉ định về cách tới
khám và thời gian tới khám.
③Thực hiện triệt để biện pháp chống lây nhiễm khi
tới khám

Thực hiện rửa tay và khử trùng, đeo khẩu trang
khi khám

Đối ứng mọi trường hợp bệnh nặng,
không chỉ giới hạn Corona chủng mới

Cơ sở y tế báo cáo người dương tính
với trung tâm chăm sóc sức khỏe
Người trên
tuổi
Người cần nhập viện
v.v…
65

】

Đăng ký

Khai cáo

Quầy khai cáo sau chẩn đoán
Corona chủng mới tính Shiga
○Người bị dương tính hãy tự khai cáo theo
hướng dẫn đã được cơ sở y tế đưa cho.

TEL：0120-935-897
Thời gian tiếp nhận：9h～17h

○Đăng ký dụng cụ kiểm tra và tự kiểm tra

TEL：0120-935-395
Thời gian tiếp nhận：9h～17h
https://www.s-i-a.or.jp/news/813

・Trên 65 tuổi
・Bệnh có nguy cơ trở nặng
・Có nguyện vọng khám v.v…

・Dưới 65 tuổi
・Không cần nhập viện v.v…

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

Hỗ trợ

Trung tâm cấp phát dụng cụ kiểm tra・
đăng ký người dương tính Shiga

※Hãy liên lạc bằng điện thoại, v.v…
trước khi tới khám.
※Đây là nơi ứng cứu cho những
trường hợp khẩn cấp nên về cơ bản sẽ
không làm kiểm tra Corona.

Dương tính với Corona

Mua bộ Kit xét nghiệm tại hiệu thuốc・
cửa hàng thuốc (bao gồm cả
trên mạng) ※ và tự kiểm tra
※Hãy chọn sản phẩm có chứng
nhận của nhà nước.

Bệnh viện cấp cứu（ngoại trú）

②Phương pháp khám do cơ sở y tế chỉ định

【

Không có triệu chứng

Kiểm tra

Khám

・・

Tự kiểm tra tại nhà

Dương tính Corona

・Người dưới 65 tuổi
・Người không cần nhập viện
v.v…

Trung tâm phân phối bộ Kit xét nghiệm và đăng ký người
dương tính tỉnh Shiga

○Nếu tự kiểm tra và cho kết quả dương tính thì không đi khám ngoại trú mà hãy
nhanh chóng đăng ký người dương tính để được hướng dẫn điều trị.
※Điều kiện là người dưới 65 tuổi, người không có nguy cơ trở nặng, v.v…

Thời gian tiếp nhận：9h～17h

【Ngoài thành phố Otsu】Trung tâm hỗ trợ điều trị tại nhà tỉnh Shiga
※Nơi liên hệ được hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn dành cho người điều trị tại nhà.
Thành phố Otsu
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/2020/y/51044.html
https://www.s-i-a.or.jp/news/794

※Người có triệu chứng như phát sốt,v.v…、
người tiếp xúc gần (bao gồm cả nghi ngờ)
có nguyện vọng kiểm tra theo chỉ thị của
công ty, v.v… không phải là đối tượng được
miễn phí.

TEL:080-5772-3561,3562,3563

Thời gian tiếp nhận：9h～18h
（Trừ chủ nhật, ngày lễ）
https://www.s-i-a.or.jp/news/785
Dương tính Corona

Tìm kiếm

Tìm kiếm cơ sở y tế
khám chữa・kiểm tra
tại đây
※Chỉ đăng những cơ sở
y tế đã đồng ý đăng tải
検索
滋賀県 受診
Tỉnh Shiga Khám Tìm kiếm

https://www.s-i-a.or.jp/news/808

【Thành phố Otsu】Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Otsu 【Tư vấn・Đối ứng khi bệnh xấu đi】

Ngoài thành phố Otsu

○Chỉ kiểm tra những người
không có triệu chứng nhưng lo
lắng bị nhiễm

Khám

※Nếu triệu chứng kéo dài và xấu đi cho dù kết quả kiểm tra「âm tính」
hoặc lo lắng về các triệu chứng khác thì hãy gọi điện tới bệnh viện,
phòng khám gần nhất để xin tư vấn.

TEL：0120-935-395

Cơ sở kiểm tra PCR miễn phí

Điều chỉnh lịch khám với cơ quan y tế, v.v…

【Hỗ trợ khác】
(Khi cần thiết ) Theo dõi sức khỏe (Kiểm tra HER-SYS
v.v…)、cấp phát thực phẩm、phát máy đo nồng độ oxy、
hướng dẫn thủ tục chứng nhận điều trị

Nếu không hiểu tiếng Nhật thì hãy liên lạc tới「Trung tâm tư vấn người nước ngoài Shiga」
TEL:077-523-5646 Email mimitaro@s-i-a.or.jp
（Thứ 2～Thứ 6 10:00-17:00 ※Nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ）

Tìm kiếm cơ sở y tế
gần nhất tại đây
※Có thể tra cứu toàn bộ các
cơ sở y tế.
検索
医療ネット滋賀
Mạng lưới y tế Shiga Tìm kiếm

