（ベトナム語）
Liên quan đến người nhiễm virus corona chủng loại mới, trường hợp nhiễm bệnh thứ 26
（Thông tin phát biểu của tỉnh Shimane）
【Thông tin hiện tại ngày 22 tháng 7】

Ngày 21 tháng 7 trung tâm tư vấn Người tiếp xúc・Người về nước đã có trao đổi từ bác
sĩ của cơ quan y tế về bệnh nhân đã khám bệnh tại đây.Sau khi thưc hiện xét nghiệm, kết
quả bệnh nhân được xác định nhiễm virus corona chủng loại mới.
Hiện tại, tình trạng bệnh không nghiêm trọng.
1． Bệnh nhân
（1）Tuổi： Khoảng 50~59 tuổi
（2）Giới tính: Nam
（3）Địa chỉ cư trú：Thành phố Unnan tỉnh Shimane
（4）Triệu chứng bệnh・quá trình ( thu nhập từ bệnh nhân )
Ngày 20 tháng 7 : có triệu chứng khó thở
Ngày 21 tháng 7 : khám bệnh tại cơ quan y tế, tiến hành xét nghiệm
Cách lí tại nhà
2. Tình hình điều tra
Đang tiến hành điều tra sức khỏe của người có nồng độ tiếp xúc với bệnh nhân và lí lịch
di chuyển.
3．Yêu cầu với người dân tỉnh
・Yêu cầu mọi người đối ứng bình tĩnh dựa vào thông tin tỉnh cung cấp
・Chỉ cần những hành vi mang tính bộc phát, thông tin không đúng sự thật, giả mạo
tình trạng bệnh truyền nhiễm sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình cung cấp thông
tin.Khiến cho tình trạng bệnh càng lan rộng và làm người dân hoang mang.
・Chúng tôi sẽ xét nghiệm PCR cho những người cảm thấy bất an về bênh truyền
nhiễm.Đầu tiên hãy trao đổi đến cổng tư vấn dành cho người ngoại quốc dưới
đây.
■Cổng tư vấn liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona chủng loại mới.
Trung tâm Onestop tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa Shimane.
（Trung tâm quốc tế Shimane）
☎ 070-3774-9329

Skype ID：Soudan@SIC

【Thời gian tư vấn】
Ngày thường 9:00～17:00
【Ngôn ngữ đối ứng】 Anh, Trung quốc, Tagalog, Bồ đào nha, Việt nam、
Hàn quốc, Nepal, Indonesia, Thái lan, Tây ban nha、
Myanmar、Khrmer、Nga、Pháp

