
ベトナム語

Biểu đồ khám bệnh cho người bị sốt

Có các triệu chứng như sốt

Nếu bạn không có bác sĩ gia đình

Nếu bạn không biết tới cơ sở y tế nào để được tư vấn

Gọi tới trung tâm 

Khám・Tư vấn số

0587-55-1699

Hướng dẫn

Không

Có
Cơ sở y tế Điều trị・

Xét nghiệm

Điều trị・Xét nghiệm

Gọi cho bác sĩ gia 

đình để được tư vấn

Tại cơ sở y tế đã tư vấn cho bạn có

nhận Điều trị・Xét nghiệm không.

Điều trị・Xét nghiệm

※Thông tin tại thời điểm ngày 26 tháng 10 năm Reiwa 2

Quầy tư vấn chung Tôi muốn hỏi về Corona …

Trung tâm Y tế Conan

Ngày thường : 9 giờ sáng ～ 5 giờ chiều

Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm tỉnh Aichi

9 giờ sáng～5 giờ chiều

(Cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

Quầy khám bênh và tư vấn Có triệu chứng → Không có bác sĩ gia đình

→ Không biết tới cơ sở y tế nào 

để được tư vấn
Trung tâm Tiếp nhận chẩn đoán・Tư vấn

Ngày thường: 9 giờ sáng ～ 5 rưỡi chiều

Quầy tư vấn và khám bệnh buổi tối・ngày nghỉ

Ngày thường buổi tối : 5 rưỡi chiều ～ 9 giờ sáng hôm sau

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ : Làm việc 24/24

Người bệnh khiếm thính

Tòa thị chính Inuyama Phòng nâng cao sức khỏe

Trung tâm Y tế Conan

※Nếu không biết tư vấn ở đâu, hoặc nếu cần thông dịch viên, vui lòng gọi cho 

Trung tâm đa văn hóa tỉnh Aichi.

Trung tâm đa văn hóa tỉnh Aichi. (Trong Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Aichi.)

Số điện thoại. 052-961-7902 (Từ thứ hai đến thứ bảy. 10:00 ～18:00)

Ngày thường : 9 giờ sáng ～ 5 giờ chiều


