
Cách khám bệnh / tư vấn khi có các triệu chứng như sốt...  

 

Đối với những người có các triệu chứng như sốt... 

Nếu có các triệu chứng như sốt, trước hết hãy trao đổi với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương như Trung tâm bác sĩ 

gia đình thông qua điện thoại. Nếu thấy băn khoăn, không biết nên liên hệ cơ sở y tế nào để được tư vấn, vui lòng 

liên hệ trung tâm khám bệnh / tư vấn như dưới. 

Khi đến cơ sở y tế khám bệnh, hãy làm theo sự chỉ dẫn của cơ sở y tế đó. Đồng thời, bên cạnh việc đeo khẩu trang, 

phải rửa tay và ho đúng cách (Khi ho hoặc hắt hơi, hãy che miệng và mũi bằng khẩu trang, khăn giấy, khăn tay hoặc 

tay áo). 

 

Danh sách các Trung tâm khám bệnh / tư vấn 

Số điện thoại  076-444-4691（24/24） 

 

Đối với những người nhập cảnh từ khu vực đang có dịch 

Đối với những người có lịch sử lưu trú tại khu vực đang có dịch bệnh trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh vào 

Nhật Bản, sẽ có nghĩa vụ phải khai báo với cán bộ kiểm dịch. Đồng thời, hãy hành động thích hợp theo chỉ dẫn của 

cán bộ kiểm dịch. 

 

 

 
Đối với những người không giỏi tiếng Nhật 

 Quầy tư vấn miễn phí qua điện thoại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi về Covid-19 đang được tiến hành 

bằng các ngôn ngữ sau. 

〇Số điện thoại 

 0120-565653 (Miễn phí) 

〇Thời gian tiếp nhận tư vấn 

 365 ngày (Kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) 

 ・Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha: 9:00~21:00 

 ・Tiếng Thái: 9:00~18:00 

 ・Tiếng Việt: 10:00~19:00 


