
Tư vấn và khám sức khỏe khi bạn có các triệu chứng như sốt,v.v… 
Khi có các triệu chứng như sốt,v.v…Vui lòng liên hệ với cơ sở y tế gần nơi ở qua điện thoại,v.v… trước khi đến phòng khám. 

Khi các triệu chứng trở nặng
vào ngày nghỉ hoặc ban đêm

Nơi tư vấn / kiểm tra sức khoẻ
lúc phân vân

※Xin vui lòng liên hệ qua điện 
thoại,v.v…trước khi tới khám.

※Đây là nơi xử lý các trường hợp khẩn cấp
trong trường hợp khẩn cấp nên về cơ bản
không thể thực hiện các xét nghiệm

案内

Người có các triệu chứng như sốt,v.v…
①Đầu tiên, liên hệ với cơ sở y tế, phòng khám gần nơi ở qua điện 
thoại,v.v…  để nhận tư vấn

Nếu bạn có các triệu chứng như sốt, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, đờ đẫn,
mất mùi hoặc vị, vui lòng liên hệ qua điện thoại,v.v... trước khi đến phòng
khám.

Bạn có thể được chỉ định thời gian thăm khám và phương pháp thăm khám

Vui lòng khử trùng và rửa tay, đeo khẩu trang khi đến gặp
bác sĩ.

Trung tâm tư vấn-
kiểm tra sức khoẻ

24 giờ
Mỗi ngày

Ngoài 
thành 

phố Otsu

T  E L 077-526-5411
F  A X 077-525-6161
E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

T  E L 077-528-3621
F  A X 077-528-4865
E-mail coronasoudan@shigaken.net

T E L 077-528-3637
F  A X 077-528-4865

T E L 077-522-7228

E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

Tìm kiếm cơ sở y tế
gần nơi ở tại đây

Tìm kiếmMạng lưới y tế Shiga

※Không thể tìm kiếm các cơ sở 
y tế / xét nghiệm.

Điện thoại 
thông minh

Điện thoại 
phổ thông

Các tổ chức y tế gần bạn, chẳng hạn như 
bác sĩ quen của bạn (Cơ sở y tế, phòng khám)

Các cơ sở y tế không thể khám bệnh nhân sốt, v.v...
・ Phòng khám ngoại trú chuyên biệt dành cho bệnh nhân suy giảm khả năng miễn dịch
・ Phòng khám nơi không thể tách rời tuyến về mặt cấu trúc

Hướng dẫn bạn đến các cơ sở y tế 
nơi bạn có thể được điều trị y tế.

Cơ sở y tế điều trị bệnh nhân bị sốt, v.v… 
(Cơ sở y tế / xét nghiệm)

Dựa theo chuẩn đoán của bác sĩ để thực hiện các xét nghiệm cần thiết

Nếu không thể làm xét nghiệm,  chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến cơ sở y tế 
có thể làm được.

Tư vấn
Khám bệnh

Bệnh viện cấp cứu (ngoại trú) 
Ứng phó với các trường hợp nghiêm 
trọng, không chỉ riêng với COVID-19

Tư 
vấnTìm 

Các tổ chức y tế / xét 
nghiệm y tế khác

Trung tâm giám định / 
ngoại trú khu vực 
(Trung tâm Kiểm định PCR)

Giới 
thiệu

Hướng 
dẫn

② Khám bệnh theo phương pháp mà phòng khám chỉ định

③ Phòng ngừa lây nhiễm triệt để tại thời điểm tư vấn

Thành phố 
Otsu

Tiếng Việt

Phòng khám cấp cứu ngày lễ, v.v…


