ご

（ベトナム語）

Gửi đến người dân ngoại quốc ［Thông tin từ tỉnh Shimane］

1.Những điều nên chú ý về virus corona.
・ Không đi đến những nơi có nồng độ lây nhiễm cao.
Những nơi có nồng độ lây nhiễm cao là những nơi :
① Nguồn không khí không thông thoáng
② Nơi đông người tập hợp
③ Nơi khoảng cách giữa người với người không đủ an toàn
・ Giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh（Khoảng 2m）
・ Sử dụng khẩu trang
・ Rửa tay và các ngón tay（Khoảng 30s）
2.Khi ăn uống tại các cửa hàng.
・ Những điều chú ý khi sử dụng rượu, bia :
① Không lớn tiếng
② Ngồi giữ khoảng cách với người xung quanh
・ Khuyến khích mọi người ăn uống tại các cửa hàng thực hiện đầy đủ các
đối sách phòng tránh lấy nhiễm.
・ Khi đi ra ngoài tỉnh Shimane, vui lòng không đi đến các nơi như các
quán ăn, câu lạc bộ hộp đêm.

Trang chủ của Bộ Y tế,
Lao động và Phúc lợi.

3.Vui lòng sử dụng 「ＣＯＣＯＡ」
・ 「ＣＯＣＯＡ」 là ứng dụng thông báo cho người sử dụng nhận biết xung
quanh có người nhiễm virus corona.
Để phòng ngừa virus corona lan rộng, mong người dân cố gắng sử dụng
ứng dụng 「ＣＯＣＯＡ」.
・ Ứng dụng 「ＣＯＣＯＡ」 được hướng dẫn cài đặt tại trang chủ của Bộ
Y tế, Lao động và Phúc lợi.

■Cổng tư vấn liên quan đến virus corona, tại đây.
Có thể trao đổi bằng tiếng Việt nam.
Cổng tư vấn Trung tâm Quốc tế Shimane Số điện thoại：０７０－３７７４－９３２９

Skype ID：Soudan@SIC
Thời gian：Từ thứ 2 ~ Thứ 6 （ Trừ ngày lễ ） Buổi sáng từ 9:00 ~ Buổi chiều 17:00
Ngôn ngữ có thể tư vấn：Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tagalog,
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nepal,
Tiếng Indonesia, Tiếng Thái Lan, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Myanmar,
Tiếng Khmer, Tiếng Nga, Tiếng Pháp

■Những người có biểu hiện sốt, đầu tiên hãy gọi điện đến Cơ quan y tế, bác sĩ thân cận mà bản thân
thường xuyên lui tới và yêu cầu kiểm tra sức khỏe ( Bệnh viện hoặc bác sĩ thường xuyên khám sức khỏe
cho bạn mỗi khi bạn bị bệnh )
Trong trường hợp không có các Cơ quan y tế, bác sĩ thân cận,

hãy gọi điện đến Trung
tâm Quốc tế Shimane.Chúng tôi sẽ giới thiệu các Cơ quan y tế,
bác sĩ có thể giúp đỡ bạn.
Cơ quan y tế, bác sĩ
thân cận
Trước khi khám sức khỏe
nhất định hãy gọi điện đến

Bệnh nhân

Thông

Khám bệnh・

dịch
Khi xung quanh không có các Cơ
quan y tế, bác sĩ thân cận hoặc
đang lo lắng về tình trạng bệnh.

Xét nghiệm※

Trung tâm quốc tế

Hướng dẫn đến các Cơ quan y tế,
bác sĩ có thể thực hiện các xét
nghiệm và khám chữa bệnh.

Shimane.

※Miễn phí thực hiện xét nghiệm virus corona, tuy nhiên có tốn tiền khám bệnh và tiền cấp phát thuốc.

■Trang thông tin dành cho người ngoại quốc.

Trang web của
tỉnh Shimane

Trang web của Chánh
văn phòng nội các
（17 thứ tiếng）

Trang web của NHK
（Được viết bằng
tiếng Nhật đơn
giản）

