Thông tin của ngày 18 tháng 2. Hãy chú ý đến những thông tin mới nhất.

Dành cho người dân nước ngoài trong tỉnh
※ Đang tổng hợp nhiều thông tin khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang thứ hai
của trang chủ hoặc gọi điện theo số điện thoại.

Hãy cẩn thận với virus corona chủng mới
Nhiều người ở Trung Quốc và Nhật Bản đang bị viêm phổi bởi virus corona
chủng mới. Một số người ở Aichi cũng đã bị viêm phổi. Rửa tay, đeo khẩu trang,
chú ý để không bị mắc phải（Giống như cảm lạnh và cúm influenza）
Những chú ý về「Virus corona chủng mới」
・Đeo khẩu trang khi bạn bị ho, hắt hơi hoặc sốt
・Hãy rửa tay và súc miệng sau khi trở về nhà từ bên ngoài

khi bị ho hoặc có sốt
・Nếu bị sốt hãy đo nhiệt độ mỗi ngày
・ Khi có những dấu hiệu từ 1 đến 3 thì hãy gọi điện tới trung tâm y tế gần nhất để
thông báo
①Bị sốt trên 37,5 độ kéo dài hơn 4 ngày
②Triệu chứng của cảm kéo dài hơn 4 ngày
③Bị khó thở hặc thở mạnh, mệt mỏi
・ Hãy tham khảo tư vấn từ cơ quan y tế đã được trung tâm y tế giới thệu

Dành cho người nước ngoài đi Trung Quốc
Rất khó để trở về Nhật Bản từ Trung Quốc！
・Những người mang hộ chiếu Hồ Bắc hoặc Chiết Giang sẽ không được vào Nhật
Bản
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・Những người đã tới Trung Quốc, nếu không có giấy tờ xác minh là không tới Hồ Bắc
và Chiết Giang thì sẽ không được vào Nhật Bản
・Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh gần đó
（tiếng Nhật）
Điện thoại：052-559-2150（Nagoya）
、052-559-2112（Nagoya）
、
0532-32-6567（Toyohashi）
★Bộ phận đối phó y tế tỉnh Aichi（Tiếng Nhật）
Có thể xem thông tin mới
https://www.pref.aichi.jp//soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html
★NHK World Japan
Bạn có thể xem tin tức về virus corona chủng mới bằng nhiều
ngôn ngữ khác nhau
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
（Trên trang tiếng Anh, có thể chọn từ「Language」）

▼NHK world Japan▼

★Trung tâm đa văn hóa tỉnh Aichi 052-961-7902
Tư vấn khác nhau với nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng
Thái, tiếng Việt, tiếng Philipin/ tiếng Tagalog, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Myanmar
★Tổng đài cuộc gọi đa ngôn ngữ tỉnh Ai chi (chững người đang đến du lịch tại Nhật）
Có thể tư vấn tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Philipin/
tiếng Tagalog, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/
★Bộ y tế, lao động và phúc lợi
ở trên trang tiếng Nhật bạn có thể chọn “Ngôn ngữ”

