Nếu bạn nghĩ bạn nhiễm vi rút corona
chủng mới (COVID-19)
（ベトナム語）

Vui lòng không trực tiếp đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện ngay cả khi bạn bị sốt hoặc có các
triệu chứng giống cảm lạnh. Nếu bạn nghĩ mình đã nhiễm COVID-19 hoặc có khả năng nhiễm
COVID-19 sau khi tham khảo các triệu chứng dưới đây, vui lòng gọi tới Bộ phận tư vấn thuộc
Chính quyền thành phố Tokyo hoặc Trung tâm tư vấn đa ngôn ngữ về vi rút corona chủng mới
thuộc Hiệp hội Y khoa Nhật Bản.

Có triệu chứng giống cảm lạnh kéo dài
hơn 04 ngày.

Nếu bạn cảm thấy cực kì mệt mỏi, khó
thở hoặc sốt cao, hãy liên lạc càng sớm
càng tốt với Trung tâm tư vấn.

Hướng dẫn trên đây về tìm kiếm sự chăm sóc tại Nhật Bản được ban hành bởi Bộ Y tế, Lao
động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản. Quy định chung cho tất cả những người đang sống tại Nhật
Bản, không phân biệt quốc tịch.

Hướng dẫn trên đây về tìm kiếm sự chăm sóc tại Nhật Bản được ban hành bởi Bộ Y tế, Lao
động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản. Quy định chung cho tất cả những người đang sống tại
Nhật Bản, không phân biệt quốc tịch.
Bộ phận tiếp nhận thông
tin về COVID-19 thuộc
Chính quyền thành phố
Tokyo

☎ 03-5320-4592

Trung tâm tư vấn đa
ngôn ngữ về vi rút corona
chủng mới thuộc Hiệp
hội Y khoa Nhật Bản

☎ 03-6233-9266

Tư vấn bằng tiếng Anh mỗi
ngày
Các ngày trong tuần từ 10:00 tới
17:00
Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ
từ 10:00 tới 15:00

<Các ngôn ngữ khác>
Tiếng Trung: các ngày thứ Ba và thứ Năm. Tiếng Hàn: các ngày thứ Hai. Tiếng Tagalog: các ngày thứ
Hai. Tiếng Thái: các ngày thứ Ba. Tiếng Tây Ban Nha: các ngày thứ Tư. Tiếng Việt: ngày thứ Tư 22/4
và ngày thứ Tư 13/5. Tiếng Bồ Đào Nha: các ngày thứ Sáu
Ngoài ra, tư vấn tiếng Anh và tiếng Trung vui lòng gọi số ☎
tuần từ 10:00 tới 17:00.

090-3359-8324 vào các ngày trong

