
[Tình trạng phát sinh] 
 
 Tình trạng hiện nay (hiện tại ngày 1 tháng 5) 
 Số người nhiễm được xác nhận 254,974 người 
Số người tử vong:                          626 người  
 
 [Kênh thông tin tư vấn] 
 [Trong Tỉnh] 
Trung tâm cuộc gọi tư vấn sức khỏe dich covid mới của tỉnh Kagawa 0570-087-550 

※24 giờ một ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 
※Sử dụng thiết bị dịch thuật, chúng tôi chấp nhận tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ. 
 
Nội dung tư vấn 
Khám . Trung tâm tư vấn 
Nhận tư vấn với những trường hợp có các triệu chứng như sốt... 
< Hướng dẫn thăm khám và tư vấn liên quan đến các trường hợp nhiễm coronavirus mới>  
.  Trong trường hợp có những triệu chứng mạnh như: cảm thấy khó thở, cơ thể mệt mỏi, sốt 
cao. 
.  Những người mắc các bệnh tiềm ẩn là những trường hợp dễ trở nên trầm trọng, chẳng 
hạn như có các triệu chứng cảm lạnh nhẹ như sốt và ho. 
 
Tư vấn chung 
Ngoài các trường hợp trên,chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tổng quát liên quan 

đến các trường hợp nhiễm coronavirus mới ． 
 
 
 Trung tâm y tế công cộng thành phố Takamatsu 087-839-2860 (thành phố Takamatsu) 
 Trung tâm Y tế Shodo 0879-62-1373 (Thị trấn Tonosho, Thị trấn Shodoshima) 
 Trung tâm y tế Tosan 0879-29-8261 (Mikicho, thành phố Sanuki, thành phố Higashikagawa, 
thị trấn Naoshima) 
 Trung tâm Y tế Chusan 0877-24-9962 (Thành phố Marugame, Thành phố Sakaide, Thành 
phố Zentsuji, Thị trấn Utazu, Thị trấn Tadotsu, Thị trấn Kotohira, Thị trấn Ayagawa, Thị trấn 
Manno) 
 Trung tâm Y tế Nishisan 0875-25-2052 (Thành phố Mitoyo, Thành phố Kanonji) 
 
  [Tokyo] Dịch vụ tư vấn qua điện thoại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 



 Điện thoại: 0120-565-653 (Miễn phí / Hàng ngày: 9:00 sáng đến 9:00 tối) 
 
 [Tokyo] Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) 
 Đường dây nóng của du khách Nhật Bản Điện thoại: 050-3816-2787 (24 giờ / 365 ngày) 
 
 [Tokyo] Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA 
 Điện thoại: 03-6233-9266 
 Thời gian: Thứ Hai-Thứ Sáu 10:00 sáng-4: 00:00 
 * Ngày tư vấn Tiếng Anh: Hàng ngày, Tiếng Trung: Thứ Ba, Thứ Năm, Tiếng Hàn / Tiếng 
Philipin: Thứ Hai, Tiếng Thái: Thứ Ba, Tiếng Tây Ban Nha: Thứ Năm, Tiếng Việt: Thứ Hai và 
Thứ Tư Thứ Tư, tiếng Bồ Đào Nha: Thứ Sáu 
 
 [Thông tin hữu ích] 
 Bệnh dịch coronavirus mới [Hiệp hội các nhà chức trách địa phương về quan hệ quốc tế 
(Claire)] 
 (Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Philipin / tiếng Tagalog, tiếng 
Pháp, tiếng Hàn / tiếng Hàn, tiếng Trung (giản thể / truyền thống), tiếng Bồ Đào Nha, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Myanmar, tiếng Đức  (Tiếng Nga, tiếng 
Khmer, tiếng Mông Cổ) 
 http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 
 
 Về coronavirus mới [Cục Di trú và Nhập cư] 
 http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html 
 
 Tình hình Nhật Bản [Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi] 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html (tiếng Anh) 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_09534.html (tiếng Trung) 
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