
1. NẾU BẠN NGHI NGỜMÌNH ĐÃ NHIỄM BỆNH DO VI RÚT CORONA CHỦNGMỚI GÂY RA

Nếu bạn có các triệu chứng giống cúm như sốt hoặc ho, hãy tự cách ly ở nhà, thay vì đi làm hoặc đi ra ngoài.
Trước tiên hãy gọi điện xin tư vấn từ bác sĩ của bạn.Nếu bạn không có bác sĩ mà bạn thường tư vấn và không
chắc chắn về nơi liên hệ, hãy gọi đến các cơ sở sau:

■Trung tâm hỗ trợ và tư vấn (Thành phố Shinshiro)
* Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 sáng đến 5:30 chiều
* Số điện thoại: 0536-23-5999
* Địa chỉ : Trung tâm y tế thành phố Shinshiro (Aichi-ken, Shinshiro-shi, Nakano 6-1)

■Vào ban đêm hoặc các ngày lễ
* Giờ mở cửa: Từ thứ hai đến thứ sáu: 17:30 đến 9:00
* Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: Phục vụ 24 giờ
* Số điện thoại: 052-856-0315

2. NẾU BẠN HOẶC MỘT TRONG NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH BẠN CÓ KẾT QU
Ả DƯƠNG TÍNH HOẶC CÓ TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI BỊ NGHI NHIỄM BỆNH:

Để tránh lây lan trên diện rộng, hãy thông báo ngay cho trường học bạn đang theo học, những nơi bạn thườ
ng lui tới hoặc nơi làm việc của bạn.
Nếu con bạn theo học bất kỳ trường nào của Shinshiro như trường tiểu học hoặc trung học cơ sở, chỉ cần gửi
tin nhắn (SMS), dạng tin nhắn ngắn theo mẫu đến số điện thoại bên dưới.

■Nếu đứa trẻ học tại một trong những trường tiểu học hoặc cấp hai tại Shinshiro:
* Số điện thoại: 070-2213-3430
* Nhắn tin theo mẫu sau: [Tên trường], [tên con] (Ví dụ: Shinshiro shogako, Smith John)
Tin nhắn có thể được gửi bằng bảng chữ cái la tinh. Khi nhận được tin nhắn, hiệu trưởng nhà trường s

ẽ trả lời trong thời gian ngắn nhất.
■Nếu đứa trẻ theo học một trong những trường mẫu giáo của Shinshiro

* Giờ liên lạc: Từ thứ hai đến thứ sáu các ngày trong tuần, hãy thông báo trực tiếp với nhà trẻ
* Trong đêm hoặc ngày lễ: 0536-23-1111 (Tòa thị chính Shinshiro)
* Khi gọi điện hãy đọc lời nhắn theo mẫu sau:
[Tên trường mẫu giáo], [Tên con bạn], [số điện thoại của bạn]
(Ví dụ: Shinshiro kodomoen, Smith John, 000-0000-0000)

Hiệu trưởng trường mẫu giáo sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Nếu không thể đọc số điện thoại bằng tiếng Nhật, hãy đọc theo hướng dẫn dưới đây:

※Hãy sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm hoặc lây lan vi rút!

1 – ichi 2 – Ni 3 – San
4 – Yon 5 – Go 6 – Ro ku
7 – Na na 8 – Ha chi 9 – Kiu

0 − Zero


