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1 ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ TƯ VẤN, KHÁM CHỮA Y TẾ TRONG 
TẾT DƯƠNG LỊCH (29/12 – 4/1)

Đảm bảo hệ thống tư vấn, khám bệnh để yên tâm trải qua những ngày nghỉ cuối và đầu năm

1. Chế độ tư vấn, khám chữa bệnh 
●Trung tâm tư vấn corona Kyoto nhận tư vấn 24/24 (đã tăng từ 5→7 đường dây nóng )

●Đối với những người có dấu hiệu ho, sốt...,trung tâm sẽ giới thiệu đến những cơ sở khám chuyên  

dụng (dành cho người nghi có tiếp xúc thân mật). Những trường hợp khác sẽ được khám tại các cơ           

sở khám chữa khẩn cấp dành cho ngày nghỉ.

3. Hỗ trợ những bệnh nhân đang nhập viện và đang trong quá trình điều trị 

● Thông qua “Trung tâm thông tin Đội hỗ trợ điều trị tại gia ” để nắm rõ tình hình nhập 

viện, điều trị cũng như chuyển biến của bệnh nhân.

Bệnh nhân
Trung tâm tư vấn 

corona Kyoto

(tư vấn 24/24)

Phòng khám 

chuyên dụng 
Người có dấu hiệu ho, sốt  Giới thiệu

2. Đối với bệnh nhân 

● “Bộ phận quản lí nhập viện” có nhiệm vụ điều chỉnh, sắp xếp linh động tùy vào tình 

trạng bệnh nhân.



1  Thận trọng khi về quê 
• Khi có các dấu hiệu như sốt, hạn chế về quê.

• Suy xét lùi lại lịch về quê hoặc không về quê vào lúc có quá nhiều người cùng về. 

• Ngoài việc tránh “3 mật”, thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch khác.

• Dù có họp mặt gia đình cũng tránh không tụ họp ăn uống đông người.

• Chú ý tránh tuyệt đối nguy cơ lây bệnh cho người cao tuổi. 

2 Chia nhỏ lịch đi lễ chùa đầu năm 
• Khi có các dấu hiệu như sốt, hạn chế đi lễ chùa.  

• Sắp xếp thời gian đi lễ chùa hợp lí, tránh thời điểm mọi người đi chùa quá đông. 

• Khi vào chùa làm lễ, tránh tối đa “3 mật”cũng như sự chen chúc sau khi lễ chùa.

• Hạn chế tụ tập ăn uống hoặc nói chuyện quá to trong thời gian dài 

• Chú ý xem thông tin về nơi mình đi lễ 

(Dựa trên mục 9 điều 24 Luật phòng chống đặc biệt các loại cúm virut ）

２ Kêu gọi thực hiện đối sách chống dịch dịp Tết dương lịch (～11/1)



3  Phòng tránh tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm do tụ họp ăn uống 

• Kể cả khi ăn uống ở những nơi ngoại thành Kyoto cũng nên kết thúc trước 9h tối. 

• Hạn chế ăn uống cùng những người ngoài gia đình (sống chung) hoặc những người thường ngày ít tiếp xúc. 

• Chỉ tụ họp ăn uống dưới 4 người (trù trường hợp gia đình sống chung nhiều hơn 4 người), và không quá 2 tiếng.

• Không tham gia khi có các dấu hiệu như ho, sốt...

• Chỉ sử dụng các sở kinh doanh có nhãn dán cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch 

4 Hạn chế tối đa đến những vùng dịch lan rộng như Osaka

(trừ trường hợp bất khả kháng )

• Hạn chế tối đa đến những vùng dịch lan rộng như Osaka (trừ trường hợp bất khả kháng )

• Nên suy xét cẩn thận cả việc di chuyển trong phạm vi phủ Kyoto 

5  Phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc 

• Khuyến khích nhân viên chia nhỏ lịch nghỉ Tết 

• Khuyến khích chế độ làm việc tại nhà, online và chia nhỏ giờ làm 

• Suy xét kĩ việc tổ chức tiệc cuối năm, tiệc đầu năm, nếu tổ chức thì cần tuyệt đối tuân thủ nhũng quy tắc phòng 

dịch 



Để đảm bảo cho tất cả mọi người dân yên tâm đón năm mới, đối với những người chịu ảnh 

hưởng của dịch, ngoài việc tăng cường chế độ tư vấn,chúng tôi sẽ kéo dài thêm thời hạn đăng kí 

vay tiền và nhận tiền hỗ trợ  

３ Đảm bảo chế độ tư vấn y tế dịp Tết dương lịch 

1 Tăng cường tư vấn qua điện thoại dịp Tết dương lịch
・Tư vấn qua điện thoại (29/12～3/1)

Thời gian tư vấn: 9h-22h 

※Tư vấn qua điện thoại và online về các vấn đề cuộc sống hằng ngày, việc làm, gia đình có

bố/mẹ đơn thân 

※Quầy tư vấn (21～28/12, 4～11/1)

Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ gia đình đơn thân Kyoto (nằm trong khu Kyoto Terrsa)

Thời gian tư vấn: 9h-22h (cả thư 7, chủ nhật)

※Đã bố trí thêm các chuyên gia tư vấn tâm lí dành cho 

các đối tượng thấy bất an khi chịu ảnh hưởng của dịch 

※Đối với những vấn đề liên quan đến việc làm, hãy liên hệ Kyoto Job Park hoặc 

Hellowork (nằm trong Kyoto Job Park) để được tư vấn.

(Ngày thường: 9h-19h,  Thứ 7: 9h-17h,  Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ  )

2  Tiếp tục nhận đăng kí vay tiền hoặc nhận tiền hỗ trợ 
・Kéo dài thời gian đăng kí vay tiền hỗ trợ cuộc sống khó khăn (từ cuối tháng 12/2020 thành 

cuối tháng 3/2021)

・Kéo dài thời hạn đăng kí tiền hỗ trợ do khó khăn trong công việc (từ cuối tháng 12/2020 

thành cuối tháng 3/2021)


