
Hãy sử dụng bộ dụng cụ kiểm tra kháng nguyên định tính

Corona chủng mới đã được nhà nước công nhận để tự kiểm tra.

Nếu bệnh lây nhiễm virus Corona chủng mới và cúm mùa đồng thời bùng phát

thì các bệnh viện có khả năng sẽ bị quá tải do số người phát sốt tới khám.

Dành cho người ít có nguy cơ bệnh trở nặng khi nhiễm

virus Corona chủng mới

・Cũng có trường hợp bị nhiễm Corona chủng mới hoặc cúm mùa cho
dù kết quả kiểm tra bằng dụng cụ là âm tính. Để phòng tránh lây lan rộng
thì vui lòng nghỉ dưỡng tại nhà khi tình trạng sức khỏe không tốt kéo dài.

Trung tâm phân phát dụng cụ

kiểm tra・đăng ký người

dương tính tỉnh Shiga

Khi dịch bệnh bùng phát thì việc đặt lịch đi khám khi phát sốt sẽ trở nên khó

khăn hơn.

Để bảo vệ những bệnh nhân có khả năng bệnh sẽ trở nặng, thì hãy tự mình

kiểm tra trường bằng bộ kiểm tra kháng nguyên định tính Corona chủng mới.

Trung tâm khám・tư vấn

Dùng trong y tế Dùng thông thường

Hướngdẫnsửdụngxe

cấpcứu

Vui lòng sớm tiêm phòng virus Corona chủng mới

Hãy xin tư vấn tại cơ sở y tế gần nhất bằng điện thoại, v.v…

（Những người không phải người cao tuổi, người có bệnh nền, người đang

mang thai và trẻ em – người không thể tự mình kiểm tra

Hãy sử dụng cửa sổ tư vấn qua điện thoại.

Tham khảo「Hướng dẫn sử dụng xe cấp cứu」、trung tâm khám・tư vấn, 

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

Nếu có nguyện vọng khám khi có triệu

chứng bệnh nặng

Khi phân vân

・Khi tình trạng sức khỏe có chuyển biến thì hãy liên lạc tới trung tâm hỗ trợ
người tự điều trị tại nhà của tỉnh Shiga

Khi xuất hiện triệu chứng phát sốt, đau họng, v.v…

※Danh sách bộ dụng cụ kiểm

tra được phép sử dụng

Vui lòng đăng ký với trung tâm phân phát dụng cụ kiểm

tra・đăng ký người dương tính tỉnh Shiga và nghỉ ngơi điều

trị tại nhà.

Nếu dương tính

Tỉnh Shiga

※Hãy mua tại các nhà thuốc・hiệu thuốc
Dùng

trong y tế
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thường

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