
Gửi tới người có nguy cơ biến chứng nặng với virus 

Corona chủng mới（Ngườicaotuổi, ngườicóbệnhnền, thaiphụ, v.v…）・
Người không thể tự mình kiểm tra như trẻ em và các vị phụ

huynh

Hãy cân nhắc tiêm phòng trước khi việc lây nhiễm lan rộng.

・Tiêm phòng vaccine Corona chủng mới
Vui lòng nhanh chóng tiêm phòng。

・Tiêm phòng vaccine cúm mùa
Người thuộc đối tượng tiêm phòng định kỳ như người trên 65 tuổi, v.v…

và người có nguyện vọng tiêm phòng thì vui lòng nhanh chóng đăng ký tiêm.

Khi có các triệu chứng như phát sốt, đau họng, v.v…

□ Bệnh rối loạn chất béo□ Cao huyết áp □ Có khả năng giảm chức năng miễn dịch□ Bệnh tim mạch

□ Có hút thuốc

□ Bệnh đường hô hấp mãn tính（như COPD,…）

□ Béo phì（Chỉ số BMI trên 30）

□ Tiểu đường □ Bệnh thận mãn tính□ Ung thư □ Bệnh mạch máu não

□ Trên 65 tuổi □ Đang mang thai

Những người dưới đây được coi là có nguy cơ bệnh trở nặng cao khi nhiễm virus Corona chủng mới

Nếu đã tự kiểm tra bằng bộ kiểm tra kháng nguyên định tính Corona chủng mới và có kết quả dương tính thì hãy thông báo

kết quả đó cho bác sĩ.

Hãy nhanh chóng tới cơ sở y tế khám bệnh.

Hãy sử dụng cửa sổ tư vấn qua điện thoại.

Cửa sổ tư vấn khu vực bạn sống như trung tâm khám・tư vấn, v.v…

Tham khảo「Hướng dẫn sử dụng xe cấp cứu」v.v…

Nếu còn đang phân vân

Hãy tới phòng khám đó xin tư vấn.Nếu đã có phòng khám thường tới

Hãy xin tư vấn ở các phòng khám thường tới hoặc phòng khám nhi khoa, v.v…

Người có nguy cơ bệnh trở nặng cao khi nhiễm virus Corona chủng mới

Đối với trẻ em không thể tự mình kiểm tra

Đối với các lứa tuổi khác nhau thì các triệu chứng cũng sẽ khác nhau.

Nếu trẻ vẫn vui vẻ và không có biểu hiện đau đớn thì không cần phải sốt ruột mà hãy bình tĩnh theo dõi và xin tư vấn tại phòng

khám thường tới.

Đối với trẻ dưới 2 tuổi nhiễm Corona chủng mới, trẻ dưới 5 tuổi nhiễm cúm mùa, và với trẻ có bệnh nền thì không quan

trọng là tuổi nào, nhiễm cả 2 đều có nguy cơ bệnh trở nặng rất cao, nên nếu cảm thấy lo lắng thì hãy liên lạc ngay tới phòng

khám xin tư vấn và cách giải quyết.

Cấp cứu trẻ em

Khi phân vân

Vào ngày nghỉ và đêm muộn

Tham khảo những trang web liên quan như「Hướng dẫn sử dụng xe cấp cứu」、「Cấp

cứu trẻ em」, v.v… hoặc gọi số ♯8000（Số điện thoại tư vấn khẩn cấp cho trẻ em）v.v…

Hãy sử dụng cửa sổ tư vấn qua điện thoại.

Trung tâm khám・tư vấn

Hướng dẫn sử dụng xe

cấp cứu

Corona chủng mới Cúmmùa

※Thông tin về vaccine xem tại đây

＜Nguồn trích dẫn＞
Trang chủ bộ lao động phúc lợi「 Ứng phó với dịch bệnh đồng thời từ Corona chủng mới và cúm mùa 」

Tỉnh Shiga


