ベトナム語（VN）

Tăng cường và củng cố hệ thống xét nghiệm
Trước sự tăng lên số ca nhiễm của bệnh truyền nhiễm virút corona chủng mới hiện nay,
chúng tôi một lần nữa kêu gọi người dân trong tỉnh thực hiện triệt để các biện pháp phòng
chống lây nhiễm và hợp tác trong việc bảo vệ chăm sóc y tế.
Gần đây, số lượng người đến khám tại các bệnh viện tăng lên đáng kể. Vì vậy, dù đến bệnh
viện khám, xét nghiệm cũng phải chờ đợi khá lâu. Cũng có những tình huống mà những
người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, chẳng hạn như trẻ em, người già và người mắc bệnh
lý từ trước, khó được điều trị y tế.
Chúng tôi sẽ tránh tình trạng quá tải bệnh viện như vậy, cùng với việc đảm bảo cơ hội khám
bệnh cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao, chúng tôi sẽ đảm bảo cơ hội xét
nghiệm cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng thấp, chẳng hạn như những người trẻ
tuổi và người không mắc bệnh lý từ trước, v.v..
Từ những quan điểm này, chúng tôi sẽ hợp tác với nhà nước và thúc đẩy các sáng kiến mới
sau đây.

1. Đối tượng
Đối với những người dưới 40 tuổi có nguy cơ trở bệnh nặng thấp, chẳng hạn như những
người không mắc bệnh lý từ trước, v.v... có các triệu chứng như sốt, v.v..., chúng tôi đã thiết
lập cơ chế mới cho phép họ tự xét nghiệm, do đó tránh được sự quá tải bệnh viện.
Đối tượng là những người đáp ứng tất cả các điều sau và có các triệu chứng như sốt, v.v...
ống trong tỉnh (bao gồm cả thời gian lưu trú dài hạn)
Dưới 40 tuổi (trừ học sinh lớp 3 trở xuống)
Không có yếu tố nguy hiểm (* 1) như các bệnh lý có từ trước, v.v...
Người đã tiêm xong vắc xin từ mũi thứ 2 trở lên
* 1 Khối u ác tính, bệnh hô hấp mãn tính, bệnh thận mãn tính, tiểu đường, tăng huyết áp, rối
loạn lipid máu, bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, béo phì (BMI: 30 trở lên), hút
thuốc lá, suy giảm miễn dịch sau ghép tạng, cuối thai kỳ (28 tuần 0 ngày trở lên sau
đó), sử dụng thuốc ức chế / điều hòa miễn dịch, nhiễm HIV
2. Trình tự xét nghiệm

Trình tự cụ thể.
1. Tỉnh sẽ thành lập mới "trung tâm phân phối bộ dụng cụ/Đăng ký người dương tính".
2. Vui lòng đăng ký qua internet nếu bạn đáp ứng điều kiện.
3. Bộ dụng cụ sẽ được chuyển đến nhà của người đăng ký khoảng hai ngày sau khi đăng
ký.
4. Những người nhận được bộ dụng cụ sẽ tự mình lấy mẫu và xét nghiệm.
5. Nếu kết quả dương tính, theo tờ rơi hướng dẫn kèm theo bộ dụng vui lòng đăng ký với
trung tâm qua internet.
6. Bác sĩ thường trú tại trung tâm và sẽ kiểm tra các triệu chứng của bạn thông qua chẩn
đoán trực tuyến, v.v...
7. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu điều trị tại nhà theo hướng dẫn của trung tâm y tế.
3. Đăng ký bộ dụng cụ xét nghiệm và đăng ký người dương tính
(1) Đăng ký bộ dụng cụ xét nghiệm
Người có nguyện vọng được phân phối bộ dụng cụ, theo nguyên tắc vui lòng đăng ký qua
internet.
Đơn đăng ký sẽ được nhận từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8.
Vui lòng quét mã vạch 2D bên dưới để truy cập trang web đăng ký.
* Đăng ký giới hạn một người một lần (một lần đăng ký sẽ được phát một bộ dụng cụ).
(Ảnh mã vạch 2D)
(2) Đăng ký người dương tính
Tiếp nhận đăng ký từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9.
Vui lòng kiểm tra tờ rơi hướng dẫn kèm theo bộ dụng cụ xét nghiệm và truy cập trang web

đăng ký.
4. Liên hệ

Nội dung liên hệ

Số điện thoại

Thời gian đối ứng

Liên hệ về đăng ký

050-2018-

9:00-18:00

bộ dụng cụ xét

7587

(Tiếp nhận cả vào thứ 7,

nghiệm

Ngôn ngữ đối ứng
Chỉ tiếng Nhật

chủ nhật và ngày lễ)

Nếu bạn cần tư vấn bằng tiếng nước ngoài, vui lòng liên hệ với Trung tâm tư vấn cho người
nước ngoài của tỉnh Fukuoka theo bên dưới.

Nội dung liên hệ

Số điện thoại

Thời gian đối ứng

Ngôn ngữ đối ứng

Nhiều hình thức tư vấn

0120-279-906

10:00-19:00

22

khác nhau như việc làm /

(Miễn phí)

(Tiếp nhận cả vào

(Tiếng Nhật, Tiếng

lao động, các vấn đề

thứ 7, chủ nhật và

Anh, Tiếng Trung,

trong cuộc sống hàng

ngày lễ)

Tiếng Hàn, Tiếng

ngôn

ngữ

ngày như nhà ở, giáo

Việt, Tiếng Nepal,

dục con cái, v.v..., tư vấn

Tiếng

Indonesia,

về lưu trú, pháp luật,

Tiếng

Tagalog,

v.v...

Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Thái, Tiếng
Tây

Ban

Nha,

Tiếng Pháp, Tiếng
Đức,

Tiếng

Tiếng

Ý,

NgaTiếng

Malay,

Tiếng

Myanmar,

Tiếng

Khmer,

Tiếng

Mông Cổ, Tiếng
Sinhalese,

Tiếng

Hindi,

tiếng

Bengali)
Người trên 40 tuổi hoặc người mắc bệnh lý từ trước, v.v... sẽ tiếp tục khám ở bệnh viện như
trước đây. Ngay cả trong trường hợp đó, nếu bạn có các triệu chứng nhẹ như sốt nhẹ, ho,
đau họng, vui lòng đến bệnh viện gần nhất vào ban ngày các ngày trong tuần càng sớm
càng tốt, hạn chế đến khoa ngoại cấp cứu, v.v... vào ban đêm hoặc ngày lễ.

Về vắc xin, chúng tôi sẽ làm việc với các thành phố, phường, xã để xúc tiến việc tiêm mũi
thứ 4 cho người cao tuổi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành tiêm mũi thứ 4 cho
người làm việc trong các cơ sở dành cho người cao tuổi và nhân viên y tế.

Đề nghị dành cho người dân trong tỉnh
Chúng tôi đề nghị công dân trong tỉnh một lần nữa thực hiện triệt để các biện pháp phòng
chống lây nhiễm cơ bản và hợp tác trong việc bảo vệ chăm sóc y tế.
Đối với những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh nặng như người già và người mắc bệnh lý
từ trước, hãy cân nhắc việc tiêm chủng mũi thứ 4 càng sớm càng tốt để bảo vệ tính mạng
của chính mình.
Ngoài ra, khi đi ra chơi hay gặp gỡ bạn bè, vui lòng kiểm tra kỹ tình trạng đông đúc của điểm
đến và có biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm nào không.
Ngoài ra, vui lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu
trang, khử trùng tay, tránh ba yếu tố mật, triệt để thông thoáng khí, v.v... và hành động thận
trọng.
Người tiếp xúc hàng ngày với người có nguy cơ cao bị bệnh nặng, vui lòng tránh các hành
động có nguy cơ lây nhiễm cao và hành động thận trọng.
Với mùa Obon đang đến gần, chúng tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội gặp người cao tuổi hơn sau
thời gian dài, chẳng hạn khi về quê. Khi đó, vui lòng tiến hành xét nghiệm âm tính trước,
chẳng hạn như sử dụng xét nghiệm miễn phí của tỉnh, v.v... Ngoài ra, vui lòng thực hiện các
biện pháp khác phòng tránh lây nhiễm, chẳng hạn như đeo khẩu trang và thường xuyên trao
đổi khí, v.v... ngay tại nhà.
Chúng tôi nghĩ cơ hội cho các buổi hội họp ăn uống cũng sẽ tăng lên. Chúng tôi muốn đề

nghị bạn tận dụng những buổi xét nghiệm miễn phí như thế này khi bạn có buổi hội họp ăn
uống với nhiều người.

