TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOKKAIDO

KHI BẠN LO LẮNG
VỀ VIỆC NHIỄM

COVID-19
Vui lòng liên lạc nhận tư vấn trước khi cảm thấy có các triệu chứng của bệnh như sốt
cao, ho… hoặc với những người không có triệu chứng, tuy nhiên nghi ngờ về việc đã
từng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trước khi đến khám hoặc xét nghiệm PCRs

Khi có các biểu hiện sốt cao.
Khi có các biểu hiện sốt cao, ho, đau họng, hãy liên lạc
để nhận tư vấn trước khi tới khám tại các cơ sở y tế

Với người thường khám
tại phòng khám quen

Với người không thường
khám tại phòng khám quen

LIÊN HỆ PHÒNG
KHÁM QUEN TRƯỚC

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ
VẤN SỨC KHỎE

【Danh sách các đường dây nóng tư vấn sức khỏe】

Trung tâm tư vấn sức khỏe và các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 Hokkaido
Sapporo: Trung tâm cấp cứu Thành phố Sapporo
Asahikawa: Cửa tư vấn sức khỏe
Hakodate: Cửa tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh
Otaru: Trung tâm tư vấn cho người có triệu chứng sốt cao

0120-501-507
011-272-7119
0166-25-1201
0120-568-019
0570-080185

Người không có triệu chứng sốt và các
triệu chứng khác
Với người không có biểu hiện triệu chứng bệnh, hoặc nhận
thông báo tiếp xúc gần từ ứng dụng Kiểm soát dịch COCOA,
người có khả năng đã tiếp xúc gần với người bệnh, vui lòng
liên lạc tới cửa tư vấn chung về sức khỏe

Cửa tư vấn chung cho các vấn đề liên quan
đến dịch bệnh truyền nhiễm
Trung tâm tư vấn sức khỏe và các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 Hokkaido
Sapporo: Phòng sức khỏe Sapporo
Asahikawa: Phòng sức khỏe Asahikawa
Hakodate: Cửa tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh
Otaru: Trung tâm tư vấn cho người có triệu chứng sốt cao

0120-501-507
0570-085-789
0166-25-1201
0120-568-019
0570-080185

Với người cần thông dịch khi liên lạc tới các cửa tư vấn
Với người cần hỗ trợ về ngôn ngữ khi liên lạc tới
các cửa tư vấn, vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ
trợ người nước ngoài Hokkaido để được hỗ trợ.

THỨ 2~THỨ 6

9:00~12:00, 13:00~17:00

Chúng tôi có các tư vấn viên thành thạo các ngôn ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Việt,
Tiếng Tagalog, Tiếng Thái, Tiếng Nga, Tiếng TBN, Tiếng BĐN, Tiếng Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Myanmar.

Trường hợp khẩn cấp, cần xe cứu
thương và các biện pháp hỗ trợ
VUI LÒNG LIÊN LẠC TRỰC TIẾP ĐẾN SỐ MÁY 119.
Tùy vào địa phương mà ngôn ngữ hỗ trợ cũng khác nhau.

Các thông tin khác liên quan tới dịch bệnh, thiên tai…
vui lòng truy cập vào trang chủ của Trung tâm.

www.hiecc.or.jp/soudan/emg

北海道
外国人
相談
センター
Hokkaido Foreign Resident Support Center
ほっ かい どう がい こく じん そう だん

www.hiecc.or.jp/soudan
E-MAIL: support@hiecc.or.jp
TEL: 011-200-9595

FAX: 011-221-7845

www.facebook.com/hiecc.support

