
Đầu tiên, vui lòng liên hệ tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình, v.v... qua điện thoại, v.v...

Vui lòng liên hệ để được tư vấn trong những trường hợp sau đây, v.v...

Trung tâm khám & tư vấn (trung tâm cuộc gọi)

▶Tư vấn liên quan đến việc khám cho người có triệu chứng sốt, v.v...

Khi do dự trong việc đi khám, khi không biết nên khám ở cơ sở y tế nào, v.v...

▶Tư vấn thông thường

Triệu chứng, xét nghiệm, phương pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, phương pháp 

khử trùng, v.v... đối với bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới

▶Tư vấn liên quan đến ứng dụng tiếp xúc “COCOA’

Khi được cho là đã tiếp xúc với người dương tính, v.v...

Bản sửa đổi ngày 9 tháng 11 năm 2020 (thành phố Nagoya)

Đối với những người bị rối loạn thính giác, người khó có thể liên hệ tư vấn qua điện thoại thì vui lòng sử dụng 

email hoặc fax.

Nếu cảm thấy bất an do xuất hiện triệu chứng sốt, v.v...

Quy trình liên hệ tham khảo ý kiến/khám khi có triệu chứng sốt, v.v...

Liên hệ tham khảo 

ý kiến qua điện 

thoại, v.v...

Liên hệ tham khảo 

ý kiến qua điện 

thoại, v.v...

※Hãy tránh trường hợp đi khám trực tiếp mà không tham khảo ý kiến trước đó.

※Cơ sở y tế hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh/xét nghiệm cho bệnh nhân sốt, v.v...

※

Đối với những người dương tính với bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới hoặc những người 

đã tiếp xúc gần với người dương tính, v.v... thì vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc sức khỏe của 

khu vực mình sinh sống.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe

○Thời gian tiếp nhận: Tiếp nhận 24/24

○Số điện thoại: 052-249-3703 

○Địa chỉ email: nagoya_jyushinsoudan＠medi-staffsup.com

○Số fax: 052-265-2349

Giới thiệu

(hướng dẫn)

Người có triệu chứng sốt, v.v...

Cơ sở y tế xung quanh tại khu 

vực của bác sĩ gia đình, v.v...

Trường hợp không có bác sĩ gia đình, v.v... hoặc 

trường hợp do dự về cơ sở y tế sẽ liên hệ tham khảo ý 

kiến

Khám chữa bệnh/

xét nghiệm
Khám chữa bệnh/

xét nghiệm

Cơ sở y tế khám chữa bệnh/xét nghiệm※

Có thể khám chữa bệnh/xét 

nghiệm tại cơ sở y tế đã liên hệ 

tham khảo ý kiến không?

Trung tâm khám & tư vấn

Hướng dẫn


