
ベトナム語 

Gửi công dân người nước ngoài (Về thông tin liên quan đến dịch truyền nhiễm virus Corona 
chủng mới) 
 
Đề nghị mọi người đặc biệt ý thức tính chất nghiêm trọng của nguy cơ lây nhiễm có thể bắt 
nguồn từ ngay xung quanh bạn 
・Tránh đóng kín cửa, tụ tập, tiếp xúc. Hạn chế tuyệt đối việc đi ra ngoài không cần thiết đến 
những nơi có thể có nhiều người hay tham gia vào các sự kiện v.v. 
・Đặc biệt đối với học sinh sinh viên, hiện nay đang là giai đoạn có nhiều dịp để tụ tập nhiều 
người, tuy nhiên hãy luôn có hành vi thận trọng trên tinh thần phòng ngừa sự lây lan của dịch 
bệnh. 
・Nếu là người trở về từ nước ngoài, hãy thực hiện cách ly không đi ra ngoài trong 14 ngày kể 
từ sau ngày về nước. 
・Hãy đặc biệt chú ý đến việc đi lại đến các vùng đang có dịch lây lan như Tokyo. 
・Nếu có bất kỳ lo ngại nào về tình trạng sức khỏe của mình, hãy liên hệ đến Trung tâm thảo 
luận dành cho người mới về nước/người từng tiếp xúc ngay lập tức. 
 
 
Bộ phận thảo luận chuyên môn, Trung tâm thảo luận cho người mới về nước/người từng tiếp 
xúc  
 
Nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, không cần phải đi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa 
bệnh mà hãy liên hệ trực tiếp với nơi tiếp nhận thảo luận dưới đây. 
・Có các triệu chứng cảm lạnh hoặc sốt từ 37,5 độ trở lên liên tục trong 4 ngày trở lên. 
・Cảm thấy cơ thể uể oải (mệt mỏi) hoặc khó thở (gặp khó khăn trong việc hô hấp). 

※Lưu ý, nếu là người già hoặc có tiền sử bệnh lý thì tình trạng trên sẽ kéo dài trong khoảng 2 
ngày 
 
Theo kết quả của nội dung thảo luận, tuỳ mức độ cần thiết mà chúng tôi sẽ hướng dẫn về thời 
gian và phương pháp kiểm tra sức khoẻ (cách thức di chuyển, cách đến một cơ sở y tế). 
 
Ngoài ra, mọi người cũng có thể được tư vấn về các nội dung thông thường khác. 
 

Thời gian tiếp nhận: 24/24 tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ Nhật và ngày lễ 
 
Số điện thoại: 075-414-4726 
 
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Việt) 
 
※Riêng tiếng Việt thời gian có thể hỗ trợ là từ 8:00 ~ 22:00 

 


