జ్వ రం వచ్చి నపుడు వైద్య పరీక్ష/కనస ల్టేషన్ పద్దతి గురంచ్చ
జ్వ రం వంటి లక్షణాలు ఉనన

వార కోసం:

మీకు జ్వ రం వంటి లక్షణాలు ఉంటే, మొదట మీ కుటంబ వైద్యు డు వంటి స్థానిక వైదు సంసను
ా
ఫోన్ ద్వవ రా సంప్రదంచండి. ఏ వైదు సంసతో
ా సంప్రదంచాలో మీకు తెలియకపోతే, దయచేసి వైదు
రరీక్ష/కన్స ల్టష
ే న్ కంప్ద్వనిి సంప్రదంచండి.
మీరు వైదు సంసను
ా
సందర్శ ంచిన్ప్పు డు, వైదు సంస ా సూచన్లను పాటించండి. మాస్క్
ధర్ంచడంతో పాట, చేతులు కడుక్క్ వడం, దగ్గ ేటప్పు డు మూతికి చేతిని అడుుపెటేకొన్డం
(దగ్గ,ే తుమ్ము వచిి న్ప్పడు మాస్క్ , టిష్యు పేరర్, హ్ు ండ్ కరీి ఫ్ ,మోచేతిని నోటికి మర్యు
మ్మకు్ కు అడుుపెటేట ) వంటివి తరు కుండా పాటించండి.
వైద్య పరీక్ష/కనస ల్టేషన్ సంటర్
రాప్తి మర్యు సెలవు దనాలలో, సందేశం ద్వవ రా అతు వసర ఫోన్ న్ంబర్ గ్గర్ంచి మేమ్మ మీకు
తెలియజేస్థామ్మ.
కన్స ల్టష
ే న్ సెంటర్
ఫోన్ న్ంబర్
ఫ్యు క్సస న్ంబర్ రర్ధిలోని మ్మనిసిపాలిటీలు
(అంటవ్యు ధుల అధికార్)
నీగవ క్కసేయ్ సెంటర్

0765-52-2647

0765-52-4440

నీగవ క్కసేయ్ సెంటర్,ఓడ్ ్ ప్రంచ్

0765-24-0359

0765-24-9220

చూబు క్కసేయ్ సెంటర్

076-472-0637

076-473-0667

తకఒక క్కసేయ్ సెంటర్

0766-26-8414

0766-26-8464

తకఒక

తకఒక క్కసేయ్ సెంటర్, ఇమిజు ప్రంచ్

0766-56-2666

0766-56-5494

ఇమిజు

తకఒక క్కసేయ్ సెంటర్, హిమి

0766-74-1780

0766-74-0374

హిమి

తొన్మి క్కసేయ్ సెంటర్

0763-22-3512

0763-22-7235

తొన్మి, న్ంతో

తొన్మి క్కసేయ్ సెంటర్, ఒయబే ప్రంచ్

0766-67-1070

0766-67-4270

ఒయబే

తొయమశి హొకంజ్యు

076-461-7511

076-428-1150

తొయమ

ప్రంచ్

కరోనా వాయ ధి తీవ్వత ఎక్కు వగా ఉనన
జ్పాన్ కు వచేి

వ్రంతాలనండి

కురొబె, న్యు జెన్ , అసహి
ఓడ్ ్
న్మెర్కవ, ఫున్హషిమ్మర,
కమిఇచి, తతెయమ

వ్పవేశంచే వారకోసం:

14 రోజుల మ్మంద్య కరోనా తీప్వత ఎకు్ వగా ఉన్ి

ప్పాంతాలలో నివసించి

ఉన్ి యెడల కావ రంటైన్ అధికార్కి నివేదంచాలిస న్ అవసరం ఉంద. ఆ తరావ త కావ రంటైన్
అధికార్ యొక్ సూచన్లను తరు క పాటించండి.

జ్పనీస్ భాష రానివాళ్ళ కోసం
కరోనా వైరస్క కు సంబందంచి“ఆరోగు , కార్ు క సంక్షేమ మంప్తితవ శాఖ యొక్ టెలిఫోన్ కన్స ల్టష
ే న్
సెంటర్”ను ప్కింద తెలురబడిన్ భాషలలో సంప్రదంచవచ్చి ను.
〇 ఫోన్ న్ంబర్
0120-565653 (ఉచిత సౌకరు ం)
〇 రనిచేయు వేళలు
365 రోజులు (శని, ఆద మర్యు సెలవు దన్మ్మలలో కూడా)
・ 9：00～21：00 జ్రనీస్క, ఇంగ్ల ీష్, చైనీస్క, కొర్యన్, పోరుి గల్, స్థు నిష్
・ 9：00～18：00 థాయి
・ 10：00～19：00 వియాతి ం

