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2. Trung tâm Theo dõi Sức khỏe Tỉnh Aichi 
(quầy dịch vụ dành cho người đang dưỡng 
bệnh tại nhà) 

 

〇 Sẽ tiến hành cung cấp thông tin cho “Những người thuộc đối tượng” thông 
báo phát sinh bệnh nhân (tham khảo trang 1) bằng cách gửi tin nhắn SMS 
với tiêu đề “ryoyoaichi”. Có thể sử dụng Trung tâm Theo dõi Sức khỏe Tỉnh 
Aichi (quầy dịch vụ dành cho người đang dưỡng bệnh tại nhà) từ SMS hoặc 
tờ rơi hướng dẫn đã được phát tại cơ sở y tế. Và ngoài SMS ra, có thể nhận 
được liên lạc để theo dõi sức khỏe, v.v... từ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

〇 “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 sử dụng Trung tâm Theo dõi Sức 
khỏe Tỉnh Aichi (quầy dịch vụ dành cho người đang dưỡng bệnh tại nhà) từ 
tờ rơi hướng dẫn đã được phát tại cơ sở y tế đã khám bệnh. 

 

Trung tâm Theo dõi Sức khỏe Tỉnh Aichi (quầy dịch vụ dành cho người đang 
dưỡng bệnh tại nhà): https://rsa2022.jp/ (Tiếng Nhật) 

Nếu được xác định là người dương tính với bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới 

Những người có triệu chứng nhẹ từ 64 tuổi trở xuống không thuộc đối tượng thông báo phát sinh bệnh nhân, v.v... sẽ được phát tờ 
rơi hướng dẫn từ cơ sở y tế, có thể đăng ký các loại dịch vụ từ tờ rơi đó. Ngoài ra, tin nhắn SMS sẽ được gửi đến những người 
tương ứng với 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 cần cho thở oxy, ④ Thai phụ). 

Cơ sở y tế  Người dương 
tính 

Tờ rơi 

Khi được xác nhận 
nhiễm bệnh sẽ được 
phát tờ rơi hướng dẫn 
từ cơ sở y tế. 

Cơ sở y tế xác 
nhận nhiễm bệnh 

Liên hệ bằng SMS 
Theo dõi sức khỏe 

Sử dụng các loại dịch 
vụ bởi những người 

dương tính 

Dịch vụ phân phát bữa ăn 

Cơ sở lưu trú dưỡng bệnh 

Máy đo nồng độ bão hòa oxy 
trong máu 

Tương 
ứng với 
4 loại 

Không 
tương 
ứng với 
4 loại 

(*) Hình ảnh màn hình 

Hướng dẫn từ quầy dịch vụ 
dành cho người đang dưỡng 
bệnh tại nhà của tỉnh Aichi 
Đăng ký: https://rsa2002.jp 

Có thể đăng ký các dịch vụ sau 
đây từ tin nhắn SMS được gửi 
đến hoặc qua biểu mẫu đăng ký 
(mã QR) trên tờ rơi hoặc gọi đến 
số chuyên dụng. Ngoài ra, 
cũng có trường hợp trung tâm 
chăm sóc sức khỏe sẽ liên hệ 
theo dõi sức khỏe. 

Không được gửi bằng SMS. 
Có thể đăng ký các dịch vụ sau đây qua 
biểu mẫu đăng ký (mã QR) trên tờ rơi 
hoặc gọi đến số chuyên dụng. 

Ngoài ra, không có liên hệ theo dõi sức 
khỏe từ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

Người dương 
tính 


