
 
MỞ “QUẦY TƯ VẤN TỔNG HỢP (TỔNG ĐÀI)” LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH 

VIRUS CORONA CHỦNG MỚI 

 
 

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày 5 đến ngày 24 tháng 8, tỉnh Aichi yêu cầu các cửa hàng như “nhà hàng 

ăn uống có tiếp xúc với khách hàng” (nhà hàng mà khách hàng cùng nhân viên uống rượu, nói chuyện như 

các quán bar, câu lạc bộ đêm) rút ngắn thời gian hoạt động hoặc tạm thời đóng cửa. Các cửa hàng này sẽ 

nhận được “Tiền Hợp tác thực hiện đối sách ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm của thành phố Nagoya tỉnh 

Aichi”. 

Về đối tượng được nhận Tiền Hợp tác và cách đăng ký, vui lòng xem tại đây. 

Hiện đã có tổng đài hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này. 

1 Tên quầy phục vụ 

 “Quầy tư vấn tổng hợp” (tổng đài) về dịch virus corona chủng mới 

2 Thời gian bắt đầu triển khai 

Từ 9 giờ sáng Thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 

3  Thời gian làm việc 

Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Làm việc tất cả các ngày (kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ) 

4  Điện thoại 

TEL: 052-954-7453 

5  Khác 

Với những vấn đề dưới đây hiện vẫn có quầy phụ trách tư vấn. 

A) Nếu có lo lắng về bệnh tật 



 Quầy tư vấn chung 

 

 Tiếng Nhật dễ hiểu (Romaji) ：[PDF／725KB] 

※ Người bị sốt, ho：   

Trung tâm hỗ trợ người trở về nước, người có tiếp xúc gần 

 Tiếng Nhật dễ hiểu (Romaji)：[PDF／485KB] 

  

B) Tiền ủng hộ hoạt động văn hóa nghệ thuật tỉnh Aichi 

Phòng Văn hóa Nghệ thuật Bộ Văn hóa Cục Văn hóa Nhân dân tỉnh Aichi 

Văn phòng Tiền Ủng hộ Hoạt động Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Aichi TEL: 052-954-7459 

Thời gian làm việc: Thứ Hai～Thứ Sáu, 9 giờ sáng～5 giờ chiều 

  

6 Với người cần phiên dịch khi tới các quầy tư vấn ở trên 

Vui lòng gọi điện tới Trung tâm Đa văn hóa Aichi 

[Điện thoại] 052-961-7902 

[Thời gian tiếp nhận] Thứ Hai～Thứ Bảy, 10h～18h 

[Ngôn ngữ phiên dịch]  

Tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Trung Quốc, Philippine/Tagalog, Việt Nam, Nepal, 

Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Myanmar 

 

http://cms2.intra.aichi/uploaded/attachment/341988.pdf
http://cms2.intra.aichi/uploaded/attachment/341989.pdf

