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～ Thông báo dành cho công dân nước ngoài tại Hokkaido ～ 
○ Từ tháng 12 năm 2019, đã có rất nhiều thông báo về tình hình diễn biến nghiêm trọng của bệnh viêm phổi do chủng virus Corona mới gây ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung 

Quốc. Nghiêm trọng hơn, bệnh đã phát tán từ Trung Quốc ra nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. 

○ Cũng giống như cảm cúm thông thường, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hay súc miệng thường xuyên là những phương pháp phòng tránh đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. 

○ Do bệnh viêm phổi trên đã được công nhận là “Bệnh truyền nhiễm chỉ định” theo Luật Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản, xin vui lòng lưu ý rằng phương pháp khám và xét 

nghiệm tại các cơ sở y tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng triệu chứng cụ thể. 

Liên lạc tới Trung tâm tư vấn dành cho người hồi hương và người có qua tiếp 

xúc với bệnh nhân nhiễm COVID19 (Phòng y tế tại địa phương đang sinh sống) 

  

Chuyển đến các cơ sở y tế có trang bị đầy đủ điều kiện chăm sóc cho 

bệnh nhân COVID19 

Những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm chủng virus Corona mới 
Sốt (trên 37.5 độ) kèm theo các bệnh về đường hô hấp như ho, sổ mũi, viêm họng, v.v…  
14 ngày trước khi có các triệu chứng trên: 
- Đã sống hoặc đã từng đi du lịch tới một trong hai tỉnh: Hồ Bắc và Chiết Giang của Trung Quốc 
- Có “tiếp xúc gần” với những người sống hoặc đã từng đi du lịch tới một trong hai tỉnh: Hồ Bắc và Chiết Giang của Trung Quốc 
※Tiếp xúc gần ở đây bao gồm sống chung hoặc tiếp xúc trong thời gian dài (ví dụ như ngồi cùng xe ô tô, v.v…), những người trực tiếp chăm sóc bệnh 
nhân nghi nhiễm, có khả năng tiếp xúc trực tiếp cao với đờm hay chất thải từ người bệnh. 

 

Khám tại các cơ sở y tế thông thường 

 

Có Không 

○ Các trường hợp có kết quả dương tính sẽ phải nhập viện cho đến khi được bác sỹ chẩn  

đoán đã điều trị dứt hẳn các triệu chứng và có kết quả âm tính với virus. 

○ Các trường hợp có kết quả âm tính, vui lòng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa. 

 
Lưu ý: Viện Y tế Nhật Bản là cơ quan chuyên xét nghiệm các mẫu máu được các cơ sở y tế chuyển đến, không nhận khám hay xét nghiệm cho cá nhân. 
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Danh sách Bàn tư vấn và Trung tâm tư vấn dành cho người hồi hương và người có tiếp xúc 
với bệnh nhân COVID19 
 
/Bàn tư vấn  

Vui lòng liên hệ các số điện thoại dưới đây để được tư vấn những vấn đề liên quan đến 
chủng virus Corona mới  

【Bàn tư vấn】 Điện thoại Giờ làm việc 

◆Tổng đài tư vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 0120-56-5653 
（Miễn phí） 9:00～21:00 

 
【Bàn tư vấn】  Điện thoại   Giờ làm việc 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Sapporo 
（Bàn tư vấn chung về chủng virus Corona mới） 

011-632-5467 9:00～21:00  
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Asahikawa 0166-26-2397 8:45～17:15  
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Hakodate 0138-32-1547 8:45～17:30  
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Otaru  0134-22-3110 8:50～17:20  
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

※Với đối tượng sinh sống ngoài các khu vực nêu trên 

 ◆Các Trung tâm Y tế Cộng đồng tại Hokkaido 
※Xem danh 

sách bên dưới 
8:45～17:30  

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

 ◆Phòng Y tế Cộng đồng thuộc Cục An toàn Y tế, Sở 
Y tế và Phúc lợi Hokkaido 

011-204-5020 

17:30～21:00 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

9:00～21:00 
thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ 

 
.Trung tâm tư vấn dành cho người hồi hương và người có tiếp xúc 
với bệnh nhân COVID19 

Nếu bạn nghi ngờ mình bị nhiễm chủng virus Corona mới, vui lòng liên hệ đến số điện thoại 
dưới đây. 

【Trung tâm tư vấn dành cho người hồi hương và 
người có tiếp xúc với bệnh nhân COVID19】  

Điện thoại Giờ làm việc 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Sapporo  
（Trung tâm tư vấn y tế khẩn cấp Sapporo） 

011-272-7119 
(#7119) 

24 giờ 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Asahikawa 0166-25-9848 8:45～17:15 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Hakodate 0138-32-1547 8:45～19:00 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

 ◆Trung tâm Y tế Cộng đồng Otaru  0134-22-3110 8:50～17:20 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

※Với đối tượng sinh sống ngoài các khu vực nêu trên 

 ◆Các Trung tâm Y tế Cộng đồng tại Hokkaido 
※Xem danh 

sách bên dưới 
8:45～17:30 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 
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 ◆Phòng Y tế Cộng đồng thuộc Cục An toàn Y tế, Sở 
Y tế và Phúc lợi Hokkaido  

011-204-5020 

17:30～21:00 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

9:00～21:00 
thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ 

(Danh sách Trung tâm Y tế Cộng đồng tại Hokkaido: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm (tiếng Nhật) 
 
.Đối với khách du lịch người nước ngoài (Tiếng Anh, tiếng Trung, 
tiếng Hàn, và tiếng Nhật)  
 
【Bàn tư vấn】 Điện thoại Giờ làm viêc 

◆Japan Visitor Hotline 050-3816-2787 24 giờ 
 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

