
✓ Thông tin chi tiết về “Quy trình từ khi bị dương tính” ở đây
Có thể xác nhận thời gian điều trị y tế bằng “Công cụ tính toán ước chừng thời gian điều trị y tế/thời gian chờ”

(*1) Thông báo phát sinh bệnh nhân: Là thông báo do bác sĩ nộp cho trung tâm chăm sóc sức khỏe khi bệnh nhân thuộc đối tượng được phát hiện dương tính với corona.

Đối tượng gồm có 4 loại hình <Những người từ 65 tuổi trở lên>, <Những người cần nhập viện>, <Phụ nữ đang mang thai>,

<Những người có nguy cơ triệu chứng trở nên nghiêm trọng, cần sử dụng thuốc điều trị corona chủng mới hoặc cần cho thở oxy mới do mắc phải virus corona chủng mới

Những người không đáp ứng được các điều kiện 

hoặc những người cần khám tại cơ sở y tế

Những người đáp ứng được các điều kiện và 

không cần khám tại cơ sở y tế

Trường hợp “dương tính” khi tự xét nghiệm bằng bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên

Cơ sở y tế

Cần đặt hẹn trước khi đến khám

Nếu không tìm được nơi khám thì hãy gọi đến 

số bảo vệ tích cực (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Trung tâm đăng ký người dương tính

(*) Tự mình đăng ký người dương tính (WEB)

Điện thoại: 082-569-8070 (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Thời gian tiếp nhận: Từ 9:00~17:00

(không có ngày nghỉ)

Trung tâm đăng ký người dương tính

liên hệ trong vòng hai ngày qua email

Xác nhận xem có tương ứng với những điều kiện sau đây không

○ Những người dưới 65 tuổi cư trú trong tỉnh Hiroshima (bao gồm cả người cư trú dài hạn)

○ Những người từ 40 đến 64 tuổi có ít nhất 1 nguy cơ triệu chứng trở nên nghiêm trọng

(*) Nguy cơ triệu chứng trở nên nghiêm trọng là gì?

Khối u ác tính, bệnh hô hấp mãn tính (COPD, v.v...), bệnh thận mãn tính, bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn

mỡ máu, béo phì (BMI 30 trở lên), ghép tạng, suy giảm chức năng miễn dịch do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hoặc thuốc chống ung thư, v.v... và

những trường hợp khác

○ Những người không nghi ngờ khả năng mang thai

○ Những người không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ và ổn định tại thời điểm đăng ký, có thể tự đánh giá

rằng mình không cần khám tại cơ sở y tế

○ Người có thể điều trị y tế tại nhà bằng thuốc bán ngoài thị trường

○ Những người có thể đăng ký qua internet

(*) Đối với trẻ em từ học sinh tiểu học trở xuống, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khoa địa phương tùy theo tình trạng.

(Những trẻ dưới 2 tuổi và trẻ em mắc bệnh nền có nguy cơ triệu chứng trở nên nghiêm trọng)

Trong vòng hai ngày sau khi nhận 

được email

Trong vòng hai ngày sau khi phát hiện 

dương tính

Khu vực sinh sống Nơi liên hệ (hỗ trợ 24/24)

Thành phố Hiroshima 082-241-4566

Thành phố Kure 0823-22-5858

Thành phố Fukuyama 084-928-1350

Ngoài 3 thành phố trên 082-513-2567

Tỉnh HiroshimaDành cho những người lưu trú trong tỉnh Hiroshima

Liên hệ qua điện thoại từ trung tâm chăm sóc sức 

khỏe, v.v...
Quyết định nơi điều trị y tế ứng với triệu chứng, v.v...

Những người thuộc đối tượng thông báo phát sinh 
bệnh nhân (*1) như người cao tuổi, v.v...

Liên hệ bằng SMS
Về nguyên tắc là điều trị y tế tại nhà

Những người không thuộc đối tượng 
thông báo phát sinh bệnh nhân (*1)

Quầy tư vấn người nước ngoài (Trung tâm quốc tế Hiroshima) (*) Quầy hỗ trợ thông dịch

Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai ~ thứ Sáu từ 10:00~19:00

Thứ Bảy từ 9:30~18:00 Số điện thoại (gọi miễn phí): 0120-783-806
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