
Thông tin từ ngày 10 tháng 5 năm 2020. Hãy chú ý về những thông tin mới này. 

Gửi tới các bạn người nước ngoài 

 Có rất nhiều thông tin đã được tổng hợp lại. Cụ thể là hãy xem trang thứ 2 trên trang 

chủ và hãy gọi điện cho chúng tôi. 

Những chú ý về VIRUS CORONA thể mới 
Có rất nhiều người bị nhiễm virus corana và cũng có nhiều người bị nặng . Hãy cùng nhau 

chú ý phòng bệnh 

. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc gặp ai đó 

. Hãy súc miệng rửa tay khi về nhà. 

. Khi ở chỗ đông người thì hãy giữ khoảng cách , để có thể thoáng khí. 

 

Khi bị sốt hoặc bị ho 

.Hãy nghỉ học hoặc nghỉ làm và không đi ra ngoài . 

.Nếu cảm thấy lo lắng thì trước tiên hãy gọi điện cho bệnh viện gần nhà để được nghe tư 

vấn 

.Nếu mà bị sốt thì hãy đo nhiệt độ hằng ngày 

.Nếu gặp 1-3 trường hợp dưới đây thì hãy gọi điện đến trung tâm y tế gần nhất  

.1.Khi bạn cảm thấy khó thở hoặc người mệt mỏi 

 2 những người có xu hướng bị nhiễm nặng ( người già , tiểu đường , suy tim hoặc những 

người có bệnh , chạy thận, những người sử dụng thuốc tăng hệ miễn dịch ) bị ho hoặc sốt .  

3 Những người khác không nằm trong 2 nếu bị ho sốt kéo dài trên 4 ngày 

 

 Những tiêu chuẩn khác  

. Đối với những người đang mang thai 

Cũng giống như những người có xu hướng dễ bị nhiễm bệnh nặng , thì hãy nhanh chóng 

gọi điện tới trung tâm y tế để được nghe tư vấn  

 . Đối với trẻ em 

 Đối với trẻ em thì , Thì hãy đưa con đến bệnh viện nhi để kiểm tra hoặc gọi điện tới trung 

tâm y tế hoặc bệnh viện nhi để được tư vấn . 

 

 

 



▼NHK world Japan▼ 

Liên hệ 

★Biện pháp phòng chống virus corona thể mới tỉnh aichi ( tiếng nhật đơn giản và 

tiếng anh ) 

 Có thể xem được những thông tin mới nhất 

 052-954-7453 ( Đường dây nóng của tỉnh thành phố ) 

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/list549-1498.html 

★Trung tâm đa văn hóa cộng sinh tỉnh aichi 052-961-7902 

Có thể tư vấn bằng nhiều thứ tiếng như : tiếng anh, tiếng trung quốc,tiếng hàn quốc, tiếng 

thái, tiếng phillipine , tiếng tây ban , tiếng bồ đào nha, tiếng indonexia, tiếng nepal, tiếng 

miyanma. 

★Trang web được thiết lập đặc biệt về virus lây nhiễm corona thể mới của bộ y tế , 

lao động phúc lợi nhật bản 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

(trang web bằng tiếng nhật , từ english site sẽ tự động nhảy sang trang tiếng anh ) 

★Trang web của trung tâm đa văn hóa cộng sinh CLAIR về virus corona thể mới  

Về virus corona , có rất nhiều ngôn ngữ và thông tin được đăng lên . 

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

★NHK World Japan 

Có thể xem được tin tức về corona thể mới bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau  

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

( nếu dùng trang tiếng anh thì hãy trong tiếng anh trong mục ngôn ngữ) 

★trung tâm đa ngôn ngữ call tỉnh aichi 

 (dành cho những người đang đi du lịch ở nhật ) 

có thể tư vấn bằng tiếng anh , tiếng trung quốc, tiếng hàn quốc , tiếng thái , tiếng Việt,tiếng 

phillipine, tiếng tây ban , tiếng bồ đào nhà , tiếng pháp  

https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ 

★Trung tâm tư vấn cho những người về nước hoặc tiếp xúc trực tiếp với virus corona 

thể mới ( trung tâm y tế) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

từ trang chủ của bộ lao động y tế phúc lợi nhật bản sẽ nhảy sang trang thông tin trung tâm 

y tế của các tỉnh thành . 

( thông tin về tỉnh aichi thì click vào link sau đây ➡ 

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#kikokusya ） 
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