＜Ấn bản 1.3.2021＞

Trung tâm tư vấn・khám bệnh (trung tâm call)
Điện thoại： ０２２－３９８－９２１１

【Tiếp nhận：24/24】

○ Có thông dịch trực tiếp cho quý vị cần thông dịch
Ngôn ngữ sử dụng

Tiếp nhận

Anh ・ Trung Quốc ・ Hàn Quốc ・ Tây Ban Nha ・ Bồ Đào Nha
Thái Lan ・ Nê-pan ・ Việt Nam ・ Nga ・ Tagalog ・ Indonesia ・ Hindi

24/24
8:30～18：00
(chỉ ngày thường)

※Quý vị cần thông dịch khi tham vấn về những vướng mắc trong cuộc sống nói
chung, vui lòng liên lạc cổng tư vấn sau:
Trung tâm tư vấn người ngoại quốc Miyagi , Số điện thoại：022-275-9990
【Tiếp nhận：thứ Hai～thứ Sáu 9:00～17:00】

○

Tiếp nhận tư vấn chuyên dùng cho người có khuyết tật thính giác và ngôn ngữ
F A X：022-200-2965 【Tiếp nhận：24/24】
E-mail：sodan-corona@medi-staffsup.com 【Tiếp nhận：hàng ngày 8:30～17:15】

〈Gởi các cư dân trong tỉnh〉
◇ Chúng tôi yêu cầu cư dân trong tỉnh không ngừng triệt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.
Rửa tay, giữ phép lịch sự khi ho là biện pháp phòng ngừa cơ bản đối với tất cả các bệnh truyền
nhiễm.
◇ Quý vị có các triệu chứng sau đây, xin hãy gọi điện thoại tham khảo ý kiến bác sĩ riêng hay cơ
quan y tế gần nhất. Những ai không có bác sĩ riêng hoặc không biết nơi tư vấn, vui lòng liên lạc
với Trung tâm tư vấn・khám bệnh (trung tâm call) nêu trên.
・Có một trong số các triệu chứng như khó thở (rối loạn hô hấp), nhức mỏi dữ dội, sốt cao v.v…
・Quý vị dễ bị trở bệnh nặng(※) hay thai phụ có các triệu chứng bị cảm nhẹ như ho, sốt v.v....
・Ngoài ra, nếu có triệu chứng bị cảm nhẹ như ho, sốt kéo dài liên tục. (Bắt buộc phải liên lạc với
chúng tôi khi tình trạng này kéo dài trên 4 ngày. )
※Người cao tuổi, người có bệnh tiểu đường, suy tim, bệnh đường hô hấp, người chạy thận
nhân tạo, hay người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, thuốc kháng ung thư v.v…

◇ Những ai có bệnh nền (bệnh mãn tính) cảm thấy tình trạng bệnh biến đổi, những ai lo lắng
nhiễm các bệnh khác ngoài chứng nhiễm corona chủng mới, trước hết hãy điện thoại tham khảo ý
kiến bác sĩ riêng.
Phòng Y tế và Phúc lợi xã hội
Văn phòng Kiểm soát Bệnh và Bệnh truyền nhiễm

※Cấm chỉnh sửa không phép

