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Chuẩn đoán cần xét nghiệm

Trung tâm tư vấn, khám bệnh
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Trung tâm tư vấn cho người về nước và người tiếp xúc gần

※ Lắng nghe các triệu chứng bệnh

Xét nghiệm PCR 
（Phòng nghiên cứu vệ sinh Thành phố）

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn của người tiếp xúc gần

Cơ sở phục hồi sức khỏe

Người mắc bệnh nhẹ, 

người không mắc bệnh
Người nhiễm bệnh nặng

hoặc trung bình

Sửa đổi ngày

5/11/2020

Bác sĩ chuẩn đoán cần

xét nghiệm

Tại các cơ sở y tế có thể thực hiện xét nghiệm PCR, các xét 

nghiệm được tiến hành theo quyết định của bác sĩ

Cung cấp thông tin về phòng 

khám gần nhất nơi bạn có thể 

đến khám cho người không 

có bác sĩ chăm sóc chính

Trung tâm bảo vệ sức khỏe Thành phố Sendai
※「 Người vê nước, người tiếp xúc ngoại lai 」điều tra khám bệnh

Người có triệu chứng

● Người có các triệu chứng nặng như khó thở, đờ đẫn mệt mỏi, sốt cao,…

● Những người ở phần ※ đang có triệu chứng cảm cúm nhẹ như sốt, ho, dễ bị chuyển hóa thành bệnh nặng.

※Người cao tuổi, người mắc các bệnh như tiểu đường, suy tim, bệnh đường hô hấp (COPD,…)

Người đang lọc máu, người đang sử dụng chất ức chế miễn dịch hoặc chất chống ung thư, người đang mang thai

●Những người tiếp tục có triệu chứng của cảm cúm nhẹ như sốt nhẹ, ho,…

Tư vấn, xét nghiệm liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

Gọi điện

trước khi

đến khám
Trường hợp

cần tư vấn
Tư vấn tâm lý qua điện thoại về 

bệnh truyền nhiễm virus Corona 

chủng mới（Line haato）

Ngày thường, sáng１０～１２ giờ

chiều１～４giờ

０２２－２６５－２２２９

Trung tâm Call của Bộ lao động

và Phúc lợi

９giờ sáng～９giờ tối

０１２０－５６５６５３

Bác sĩ chăm

sóc chính

hoặc cơ sở y 

tế gần nhà

Nhập viện (Các cơ sở y tế về bệnh truyền nhiễm được chỉ định)

Dương tính Dương tính

Tiếp nhận khám bệnh「Người vê nước, người tiếp xúc ngoại lai」

Bác sĩ chuẩn đoán cần xét nghiệm


