
Trung tâm hỗ trợ người dương tính

Người bất an vì cảm thấy

mình bị lây nhiễm

Kính gởi cư dân trong tỉnh ～Khi quý vị lo bị nhiễm vi-rút corona chủng mới thì…～

Sinh hoạt như bình

thường

※Trường hợp phát sinh triệu

chứng, hãy đăng ký nhận

chuyển phát bộ kít xét nghiệm

hoặc trao đổi với bác sĩ quen

Người không có bác sĩ quen hoặc

người không biết nhờ nơi nào tư vấn

An dưỡng tại nhà

※Trường hợp bệnh không

chuyển biến tốt, hãy trao đổi

lại lần nữa với cơ sở y tế

quen thuộc, bác sĩ quen

Bác sĩ quen hoặc cơ sở y tế quen thuộc

trong khu vực

Dương tính

Âm tính

Chịu xét nghiệm

miễn phí

Người có triệu

chứng như sốt v.v…

Trang web của tỉnh có đăng tải danh sách

các cở sở y tế nhận khám bệnh-xét nghiệm

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-
19/jyusin.html

Trung tâm tư vấn-khám bệnh①

☎ 022-398-9211

☎ 050-3614-4531

Mua bộ kit xét nghiệm

Sở y tế liên lạc bằng SMS và điện thoại

Sắp xếp-quy định cách trị liệu

Dương tính

Đăng ký nhận chuyển phát bộ

xét nghiệm（Đăng ký qua internet）

Tiếp nhận đăng ký qua internet theo URL 

website ghi trên đây.

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/haiso-
touroku-center.html
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Âm tính

Đăng ký vào danh sách người

dương tính (đăng ký qua internet)

<Đối tượng đăng ký>

Người thỏa mãn các điều kiện ghi bên

phải và có thể giữ liên lạc bằng SMS v.v…

Người thỏa mãn

tất cả các điều kiện

dưới đây

・Cư trú trong tỉnh

・Chưa đủ 65 tuổi

・Không phải thai

phụ

・Phát bệnh chưa

quá 10 ngày

Ngoài những

người nêu trên

Tự xét nghiệm bằng bộ kit 

xét nghiệm mua ở hiệu thuốc

※Hãy mua loại được y tế công

nhận (y dược phẩm dùng xét

nghiệm ngoài da)

・Người có triệu chứng nhẹ

・Người cư trú trong tỉnh

・Người từ 2 tuổi đến 64 tuổi

・Người không có nguy cơ

bệnh trở nặng

Hỗ trợ người dương tính
・Nơi nghỉ dưỡng(đăng ký qua internet) 

・Vật tư hỗ trợ sinh hoạt(đăng ký qua internet)

・Tư vấn qua điện thoại khi sức khỏe

thay đổi đột ngột

②☎ 0120-89-0181

Người thuộc đối tượng khai báo phát sinh
➀ Người trên 65 tuổi

➁ Người cần nhập viện

➂ Người có nguy cơ bệnh trở nặng cần phải

chuyền thuốc hoặc chuyền oxy

④ Thai phụ

Người không

thuộc đối

tượng khai

báo phát sinh
・Ngoài những

người ghi bên

trái

Cơ sở xét nghiệm miễn phí
<Đối tượng>

Người có phiếu cư trú trong tỉnh

Miyagi

Người không triệu chứng

Người không thuộc đối tượng

tiếp xúc gần (F1)

Danh sách nơi xét nghiệm có đăng

tải trên trang web của tỉnh
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situ
kan/m-kensa_ippan.html

Trị liệu tập trung

nhập viện・trị liệu tại nhà

※Nơi liên lạc và cách sắp xếp dành cho cư dân tp Sendai. Vui lòng kiểm tra trang web của tp. Sendai để biết thêm chi tiết. 

① Hàng ngày, 24/24 / Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật

Thứ Hai～Thứ Sáu, 8:30～18:00/Ngôn ngữ giao tiếp: tiếng Thái, tiếng Ne-pan, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Tagalog, tiếng Indonesia, tiếng Hindi

② Hàng ngày, 24/24 / Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, người Pháp, tiếng Việt, tiếng Nhật
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