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Tổng quan 

Bản hướng dẫn này là bản tổng hợp những điểm cần lưu ý và những điểm cần 
đồng ý trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà. 
 
Từ ngày 26 tháng 9 năm 2022, đối tượng “Thông báo phát sinh bệnh nhân” do 
các cơ sở y tế nộp cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe chỉ giới hạn ở 4 loại. 
Người thuộc đối tượng thông báo phát sinh bệnh nhân (4 loại) 
① Người từ 65 tuổi trở lên 
② Người cần nhập viện 
③ Người có nguy cơ triệu chứng trở nên nghiêm trọng và cần được sử dụng 

các loại thuốc điều trị virus corona chủng mới hoặc người có nguy cơ triệu 
chứng trở nên nghiêm trọng và cần cho thở oxy 

④ Thai phụ 
 

Ở tỉnh Aichi (không bao gồm các thành phố được chỉ định bởi pháp lệnh và các 
thành phố cốt lõi), thông tin được cung cấp cho những người thuộc đối tượng 
thông báo phát sinh bệnh nhân bằng cách gửi SMS (tin nhắn). Và ngoài SMS 
ra, có thể nhận được liên lạc để theo dõi sức khỏe, v.v... từ trung tâm chăm sóc 
sức khỏe. 
Những người không thuộc đối tượng thông báo phát sinh bệnh nhân sẽ 
không nhận được SMS cũng như không nhận được liên lạc từ trung tâm chăm 
sóc sức khỏe. Tuy nhiên, có thể được cung cấp thông tin và dịch vụ bằng cách 
đăng ký với “Trung tâm Theo dõi Sức khỏe Tỉnh Aichi” (tham khảo trang 4). 
Bất kể thuộc đối tượng nào đi nữa, vì có những trường hợp tình trạng sức khỏe 
của người bị nhiễm virus corona chủng mới thay đổi đột ngột nên hãy tự mình 
theo dõi sức khỏe (tham khảo trang 5), trường hợp tình trạng sức khỏe đột 
ngột thay đổi thì hãy liên hệ ngay với quầy khám & tư vấn (tham khảo trang 19). 
Trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi xe cấp cứu nhưng hãy nhớ nói rõ bạn bị 
nhiễm virus corona chủng mới. 
Trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào gì về việc sinh hoạt trong thời gian dưỡng 
bệnh tại nhà thì vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc sức khỏe có thẩm quyền 
trong khu vực sinh sống. (Tham khảo trang 19) 
 


