
Việc tư vấn về bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới 

 

Bệnh truyền nhiễm chủng mới Virus Corona là một loại Virus cảm cúm. Có thể dẫn tới viêm phổi cấp 

 

1.  Người cần phải tư vấn với Trung tâm tư vấn cho người về nước, người có tiếp xúc 
 

・ Những người có triệu chứng của cảm cúm và sốt trên 37.5 độ kéo dài trên 4 ngày 

 

・ Người cao tuổi (người trên 65 tuổi), người bệnh tiểu đường, người suy tim, người có bệnh về hô hấp (như 

COPD), người đang chạy thận, người đang mang thai: Khi có triệu chứng cảm và sốt trên 37.5 độ kéo dài 

trên 2 ngày  

 

・ Người có triệu chứng rất mệt mỏi hoặc rất khó thở 

 

Khi liên hệ với Trung tâm tư vấn cho người về nước, người có tiếp xúc. Trong trường hợp cần phiên 

dịch hãy sử dụng dịch vụ kết nói ba người của Trung tâm Quốc tế Nagoya. (Số điện thoại hỗ trợ phiên 

dịch: 052-581-6112) 

 

 

2.  Sau khi đã tư vấn, điều cần chú ý khi đến bệnh viện 
 

・ Hãy đến bệnh viện đã được Trung tâm tư vấn cho người về nước, người có tiếp xúc giới thiệu. Không được 

đến nhiều bệnh viện  

 

・ Khi đi đến bệnh viện hãy đeo khẩu trang. Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng tàu điện và xe buýt 

 

 

[Trung tâm tư vấn cho người về nước, người có tiếp xúc (Thành phố Nagoya] 

Ngày, Thời gian Quận Số điện thoại 

 

Ngày thường 

9:00 ~ 17:30 

Chikusa ０５２－７５３－１９８２ 

Higashi ０５２－９３４－１２１８ 

Kita ０５２－９１７－６５５２ 

Nishi ０５２－５２３－４６１８ 

Nakamura ０５２－４８１－２２９５ 

Naka ０５２－２６５－２２６２ 

Showa ０５２－７３５－３９６４ 

Mizuho ０５２－８３７－３２６４ 

Atsuta ０５２－６８３－９６８３ 

Nakagawa ０５２－３６３－４４６３ 

Minato ０５２－６５１－６５３７ 

Minami ０５２－６１４－２８１４ 

Moriyama ０５２－７９６－４６２３ 

Midori ０５２－８９１－３６２３ 

Meito ０５２－７７８－３１１４ 

Tempaku ０５２－８０７－３９１７ 



 

Ngày, Thời gian Quận Số điện thoại 

Thứ 2 ~ Thứ 6 17:30 ngày hôm trước ~ 9:00 

sáng ngày hôm sau 

 

Trung tâm Y tế Naka 

 

Tiếp nhận ngoài thời gian 

 

０５２－２４１－３６１２ 

Thứ 7, Chủ nhật, Ngày lễ  9:00 ngày hôm 

trước ~ 9:00 sáng ngày hôm sau 

 

Điện thoại quầy trao đổi của Bộ Y tế, Lao Động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản (Miễn phí) 

Ngày, Giờ Tư vấn Số điện thoại 

Hàng ngày  

9:00 ~ 21:00 

Điện thoại quầy trao đổi của Bộ Y tế, Lao Động 

và Phúc lợi xã hội Nhật Bản 

０１２０－５６５６５３ 

 

 

 

 

 

 

 


