
〇 Khi cơ thể không khỏe, hay đã tiếp xúc với người bị nhiễm v.v., trước tiên hãy điện thoại đến số điện 

thoại chuyên dành cho người nước ngoài dưới đây (đáp ứng 19 ngôn ngữ) hoặc cơ quan y tế gần nhất. 

Số điện thoại tư vấn chuyên dành cho người nước ngoài    
Bệnh truyền nhiễm vi-rút Corona chủng mới (Covid-19)

092-687-5357 (Đáp ứng 24/24)
* Tư vấn miễn phí. Tốn phí điện thoại.

〇 Nếu là người tiếp xúc gần hay có triệu chứng v.v. và được bác sỹ đánh giá cần xét nghiệm thì

một phần phí khám bệnh lần đầu v.v. sẽ do quý vị chi trả nhưng chi phí xét nghiệm thì miễn phí.

〇 Chi phí liên quan đến nhập viện hay vào ở khách sạn trong trường hợp bị lây nhiễm

sẽ được miễn phí ngoại trừ một phần chi phí đồ dùng hàng ngày.

〇 Nếu khám bệnh ở cơ quan y tế, có thể sử dụng phiên dịch qua điện thoại dưới đây. (Đáp ứng 18 
ngôn ngữ)
〇 Người có nguyện vọng phiên dịch qua điện thoại, vui lòng gọi điện thoại từ cơ quan y tế nơi 
mình khám bệnh.

Tổng đài phiên dịch y tế thành phố Fukuoka

092-733-5429 (Đáp ứng 24/24) 
* Sử dụng miễn phí. Tốn phí điện thoại.

2. Khám bệnh ở cơ quan y tế

〇 Để phòng chống lây nhiễm lan rộng, quan trọng là người có triệu chứng v.v. thì xét nghiệm sớm, 

và nhanh chóng điều trị nếu bị lây nhiễm.

〇 Cùng với việc phòng ngừa lây nhiễm cho người xung quanh, cũng có thể ngăn chặn việc bản thân 

mình bị bệnh nặng bằng cách xét nghiệm và điều trị sớm.

〇 Ngày cả khi triệu chứng của bản thân đã khỏi nhờ thuốc bán ngoài thị trường

thì vẫn có khả năng làm lây nhiễm lan rộng ra xung quanh.


