
⚫ Tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên khắp thế giới.
⚫ Chính quyền khẩn thiết yêu cầu người dân Hokkaido thực hiện những việc sau:

Cùng hợp sức đẩy lùi dịch bệnh!

⚫ Nếu tình trạng sức khoẻ chuyển xấu, xuất hiện các dấu hiệu ho, sốt, liên hệ ngay tới Trung tâm 
tư vấn dành cho người hồi hương và người có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

⚫ Đối với người từ địa phương khác tới Hokkaido, vui lòng thực hiện thêm:

- Thực hiện triệt để rửa tay và ho đúng cách

- Hãy xác nhận 3 mục sau trước khi ra khỏi nhà

• Tình trạng sức khoẻ? Có biểu hiện của cảm cúm hay không?
• Bạn có đang tới nơi đông người, kém thoáng khí hay không?
• Bạn đã nắm rõ những phương pháp giảm nhẹ rủi ro lây nhiễm chưa?

- Tránh địa điểm 3 “mật” (mật độ người cao, kém thoáng khí, hội thoại diễn ra 

khoảng cách gần

- Mỗi hành động của mỗi người đều liên quan tới tính mạng của gia
đình và mọi người xung quanh

Thông báo khẩn Tháng 4, 2020

Gửi công dân từ địa phương khác di chuyển tới Hokkaido

Tư vấn cho người hồi hương và người có 
tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

TEL Giờ làm việc

24 giờ
011-272-7119

(#7119)

0166-25-9848

0138-32-1547

0134-22-3110

※Xem danh sách bên 
dưới

011-204-5020

8:45～21:00

Ngày thường 8:45～17:30
Thứ bảy 8:45～12:00

Ngày thường 8:50～17:20

Ngày thường 8:45～17:30

24 giờ

※Danh sách trung tâm y tế cộng đồng tại Hokkaido
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

Với đối tượng sinh sống ngoài cái khu vực nêu trên

Trung tâm Y tế cộng đồng Sapporo
(Trung tâm tư vấn y tế khẩn cấp)

Trung tâm y tế cộng đồng Asahikawa

Trung tâm tư vấn y tế cộng đồng 
Hakodate

Trung tâm tư vấn y tế cộng đồng Otaru

Các Trung tâm y tế Cộng đồng tại 
Hokkaido

Phòng y tế cộng đồng thuộc Cục An toàn 
y tế, Sở Y tế phúc lợi Hokkaido

- Tự theo dõi sức khoẻ của bản thân trong 2 tuần, hạn chế ra khỏi
nhà ngoại trừ các trường hợp cấp thiết


