
Về vấn đề kiểm tra vi-rút corona theo hệ thống 
Tại bệnh viện chúng tôi ngoài những trường hợp khẩn cấp thì đều phải đặt 

lịch hẹn trước qua điện thoại khi muốn làm kiểm tra vi-rút corona. Sẽ được hạn 
chế trong những trường hợp dưới đây, vi vậy mong mọi người có thể hiểu và 
thông cảm cho sự bất tiện này. 

Ghi chú 
【đối tượng phù hợp】 
Là công dân của thành phố Nishio, bệnh nhân từng đến thăm khám tại bệnh viện  

(※có lịch hẹn cho lần thăm khám tiếp theo hoặc người có lịch thăm khám định kỳ 
trong vòng 13 tuần) và những trường hợp dưới đây. 
 
① Những người có các triệu chứng như phát sốt, ho, đau họng v.v.. lo lắng bị nhiễm 

corona chủng mới 
② Những người có kết quả dương tính với bộ xét nghiêm kháng nguyên (bộ xet 

nghiệm nhanh), có mong muốn lấy thuốc uống (vui lòng mang theo bộ kháng 
nguyên (xét nghiêm nhanh)) 

③ Những người có kết quả dương tính với bộ xét nghiêm kháng nguyên (bộ xét 
nghiêm nhanh ) mong muốn đươc nhận dịch vụ phục hồi sức khỏe ( dịch vu phân 
phối đồ ăn v.v..) vui lòng mang theo bộ kháng nguyên ( bộ xét nghiệm nhanh ) 

 

【đối tượng không phù hợp】 

① Người không có triệu chứng nhưng muốn làm xét nghiệm  
② Người có kết quả dương tính với bộ xét nghiệm kháng nguyên (bộ xét nghiệm 

nhanh) nhưng không có mong muốn nhận thuốc uống cũng như không nhận dịch 
vụ phục hồi sức khỏe. 

 

【phương thức đặt hẹn】 

 Điện thoại : 0563-56-3171( chúng tôi không nhận hẹn tại quầy lễ tân) 
 

【thời gian làm xét nghiệm】 
 Vui lòng hỏi tại thời điểm đặt lịch hẹn. 
 

【khác】 
￭ Chúng tôi sẽ phải ưu tiên cho những bệnh nhân cấp cứu v.v.. do đó thời gian chờ 

có thể sẽ lâu. Lịch hẹn của bạn sẽ được lấy khi các lịch hẹn khác đã được sử lý. 

￭ Ngoài bệnh viện của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra trên trang chủ của tỉnh AiChi 

với cú pháp ｢ Aichiken hatsunetsu gairai｣để biết thông tin về các cơ sở y tế khác 

có thể làm xét nghiệm.  
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