
Về việc ứng phó sau khi chuyển Covid thành bệnh truyền nhiễm loại 5

Chế độ

thăm khám

ngoại trú

Cách tính

phí trị liệu

Đổi tên “Cơ sở thăm khám, xét nghiệm” từ trước đến nay

thành Cơ sở y tế nhận bệnh ngoại trú

Trung tâｍ thông tin y tế sẽ thông báo danh danh sách cơ quan y tế.

Thêm nữa, danh sách cũng được công bố trên homepage của Tỉnh.

Chi phí khám bệnh tính theo phí khám bệnh có bảo hiểm thông thường

Hướng đến chế độ tiếp nhận điều trị trên diện rộng

Phí nhập viện được trợ cấp bằng công phí tối đa 2 man/ tháng
(Giảm trừ từ giới hạn tự chi trả tính theo Chế độ hỗ trợ chi phí điều trị cao)

Thuốc điều trị covid được trợ cấp hoàn toàn bằng công phí
※Đến cuối tháng 9 năm 2023 

Trên nguyên tắc sẽ phát sinh việc tự chi trả

Vẫn tiếp tục được trợ cấp một phần bằng công phí
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Trung tâm thông tin y tế

Về chế độ thăm khám, tư vấn cho nhóm có triệu chứng như sốt v.v…

Cơ sở y tế gần nhà

hay bác sĩ quen

Cơ sở y tế nhận bệnh

ngoại trú

Chẩn đoán

Điều trị

Hướng dẫn điều trị

Ngoại trú có sốt/Công bố

Nhập viện

Bệnh trở nặng

0120-056-203
（24/24, không ngày nghỉ）

Nhận điện thoại đa ngôn ngữ

Quyết định cần

nhập viện

Quyết định việc nhập viện

Bệnh thuyên giảm

Hướng dẫn cơ sở y tế

có thể nhận bệnh

Tư vấn trong khi

điều trị tại nhà

Danh sách cơ sở y tế nhận bệnh ngoại trú

宮城県 コロナ 受診

Nhóm có triệu chứng sốt v.v…

Trường hợp không biết nơi khám bệnh

Điều trị tại nhà

Trường hợp bệnh trở nặng

và không biết phải làm sao

Y tá tư vấn cấp cứu (Buổi tối, ngày nghỉ ）

Điện thoại tư vấn cấp cứu cho người lớn ♯7119

Điện thoại tư vấn cấp cứu cho trẻ em ♯8000

Khi không biết có nên gọi cấp cứu hay không

Hướng

dẫn

Đề nghị hợp tác phòng dịch, tránh lây nhiễm cho người xung quanh
bằng cách đeo khẩu trang v.v… cho đến ngày thứ 10 sau khi phát bệnh. 

Khuyến khích hạn chế ra khỏi nhà, theo

dõi bệnh trạng trong vòng 24h sau khi
phát bệnh 5 ngày và đã thuyên giảm.

Chuyển viện/
Nhập viện tại chỗ

Nhóm triệu

chứng nhẹ

Nhóm bệnh nặng và nhóm có nguy cơ bệnh trở nặng cao

Thăm khám

Tự xét nghiệm

Kit dương tính

Sau khi gọi điện thoại
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Về thời gian nghỉ bệnh sau khi chuyển sang loại 5

Giao phó cho mỗi cá nhân quyền tự quyết định có ra khỏi nhà hay không

Người dương tính Người tiếp xúc gần như sống cùng nhà

陽性者

Căn cứ theo luật pháp

không bắt buộc

Hạn chế ra khỏi nhà Hạn chế đi làm

Khuyến khích hạn chế ra khỏi nhà trong vòng 24h sau khi

phát bệnh 5 ngày và đã thuyên giảm.

Khuyến khích tự nguyện phòng lây nhiễm trong 10 ngày.

Đặc biệt, chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe trong 5 ngày.

Khuyến khích tự nguyện phòng lây nhiễm vì có khả năng

xuất hiện triệu chứng trong 7 ngày.

陽性者
Căn cứ theo luật pháp

không bắt buộcHạn chế ra khỏi nhà

Không định dạng “người tiếp xúc gần”

Đề nghị tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, 
hạn chế tiếp xúc với người có nguy cơ cao v.v…trong thời kỳ có nguy cơ truyền nhiễm. 

Do gở bỏ hạn chế ra khỏi nhà, các trợ

cấp trong thời gian cách ly cũng kết thúc.

Cơ sở dưỡng bệnh

nội trú

Vật phẩm trợ cấp
sinh hoạt
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Về biện pháp phòng dịch cơ bản sau khi chuyển thành loại 5

Không có chuyện vi rút corona chủng mới sẽ biến mất

sau khi chuyển thành bệnh truyền nhiễm loại 5

Đeo khẩu trang trong

tình huống nhất định

Đề nghị các cá nhân và đơn vị thực hiện theo phán đoán chủ quan của mình

Thông 

thoáng khí

Giữ vệ sinh bàn tay

như rửa tay v.v…

Giữ khoảng cách

với người khác

Về cơ bản , đeo khẩu trang hay không

là tùy theo quan điểm của mỗi cá nhân

Tuy không yêu cầu tất cả nhưng các biện pháp

phòng ngừa lây nhiễm vẫn tiếp tục có hiệu lực

Tránh 3 mitsu
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