
క్ర ింద తెలుపబడిన లక్షణాలు కలిగి ఉననవాళ్ళు "రిటర్ననమరియుహైరి్క్ కింటాకట ్ కనసల్టట షన్ సింట్ " 
ను్ింపర దించిండి . ( ఇవి కకిండా వేరే లక్షణాలు కలియుననవారుకూడా్ింపర దించవచ్చు) 
・శ్వా్ తీసుకోవడింలో ఇబబింద ,ఎకకవగాఅల్ట , విపర్నతమైన జ్ారిం లక్షణాలుఉిండటిం
・వృద్ధు లు, అనారోగ్యింతోబాధపడుతునన వయకు లు, గ్రిిణీ స్త్ర ీలు జ్ారింమరియుదగ్గు వింటి తేలికపాటి
జ్లుబులక్షణాలను కలిగి ఉిండటిం

・పైన పేర్కకననవి కకిండామరెవరికైనా జ్ారింమరియుదగ్గు వింటి తేలికపాటి జ్లుబులక్షణాలుఉింటే
(దయచేసి లక్షణాలు 4 రోజులుల్టదాఅింతకింటే ఎకకవ కలిం కొనసాగితే తపపకిండా ్ింపర దించిండి. 
లక్షణాలలోవయక్ు గ్త వయత్యయసాలుఉననింద్ధన, ఇద బలమైన లక్షణిం అనిమీరుఅనుకింటే వింటనే
్ింపర దించిండి)

రిటర్ననమరియుహై రి్క్ కింటాకట ్

కనసల్టట షన్ సింట్
ఫో న్ నంబర్ పరిధిలోని మునిసిపాలిటీలు 

నీగవ కోసేయ్ స ంటర్ 0765-52-2647 కురొబె, నయూజెన్ , అసహి 

నీగవ కోసేయ్ స ంటర్, ఓడ్్జ బ్ర ంచ్ 0765-24-0359 ఓడ్్జ

చయబు కోసేయ్ స ంటర్ 076-472-0637
నమెరికవ, ఫునహషిముర, కమిఇచి, 
తతెయమ

తకఒక కోసేయ్ స ంటర్ 0766-26-8414 తకఒక

తకఒక కోసేయ్ స ంటర్ , ఇమిజు బ్ర ంచ్ 0766-56-2666 ఇమిజు

తకఒక కోసేయ్ స ంటర్ , హిమి బ్ర ంచ్ 0766-74-1780 హిమి

తొనమి కోసేయ్ స ంటర్ 0763-22-3512 తొనమి, నంతో

తొనమి కోసేయ్ సింట్, ఒయబే బార ించ్ 0766-67-1070 ఒయబే

తొయమశి హొకింజ్యయ 076-461-7511 తొయమ

కరోనా వ ైరస్ వాూధి （COVID-19）
వాూధి సో కినటలు అనుమానం ఉంటే

విదేశీయులు,  తొయమ పి్రఫెక్చర్ విదేశీయుల వన్ సా్టప్ విచారణ కేంది్ేం (విచారణ వేళలు
9:00 ～ 17:00, సోమ～ శుక్ర ) లోనిటోరియోఫోన్ ని ఉపయోగేంచి ఇేంటర్ పి్రటేషన్ చేస్తూ
రిటర్నీ మరియు హై రిస్క్ కేంటాకా్్ క్న్సలా్టషన్ సేంటర్తో స్ేంపిదేంపులుజరపవచ్చచ. 
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（ఎేంకై్ైరర్）

（ వన్ సా్టప్ విచారణ కేంది్ేం ）

（రిటర్నీమరియు
హై రిస్క్ కేంటాకా్్
క్న్సలా్టషన్

సేంటర్ ）

తొయమ 
ప్ిరఫ కచర్

●జ్పనీస్ భాష గ్గరిించి ఆిందోళన చింద్ధతునన వారు

అను
వాదం

●టోరియోఫోన్ （ చిత్రం ）

◎టోరియో ఫోన్ నింబ్

☎
☎

●సంపరదింపు క ందార ల జాబితా

※రాతి్రమరియుసలవు దనాలలో, స్ేందేశేం ద్వైరా అత్యవస్ర ఫోన్ న్ేంబర్ అేందేంచబడుతేంద.

※పై నింబ్ క్ ఫోన్ చేసి, ్ింపర దించాలిసన రిటర్నన మరియు హై రి్క్ కింటాకట ్ కనసల్టట షన్
సింట్ ను తెలియచేయిండి.

０８０－５８５２－２２３４



తరచుగాచేతులు 
కడుకోోవడం సమతులూ ఆహారం తినడం తగినింత నిదర

ఖచిచతంగా మాస్ో 
ధరించడం

రదదీ కి దయరంగా ఉండడం దగుు కు చేతులు
అడడం ప్ టటడం

జవరం జలుబు వంటి లక్షణం ఉననవారికి
(మెడికల్ చెక్ అప్ లేదా సంపరదించ దానికి ముందు గురతు  ప్ టలట కోవాలిిన విషయాలు)

వాూధి నివారణ కెై

కరోనా వ ైరస్ వాూధి （COVID-19）
వాూధి నివారణ గురించి

"రిటర్ననమరియుహై రి్క్ కింటాకట ్ కనసల్టట షన్ సింట్ ” కు క్ర ింద వాటిగ్గరిించి తెలపిండి
① దగుు  లేదా జవరం ఎపపటి నుండి ఉంది?
② లక్షణాలు కనిప్ించాక హాసిపటల్ కి వ ళ్ళారా? 
③ఈ మధూ విదేశాలకు కానీ ప్ిరఫ కచర్ నుండి బయటకి గని వ ళ్ళారా?

(ఎపుపడు వ ళ్ళు రత)
④మీ చుటలట పరకోల జవరంతో కానీ జలుబుతో కానీ బ్ధపడే వాళ్ళా
ఉనానరా?

⑤ కరోనా వ ైరస్ సో కినా వాళ్ళా మీ చుటలట పకోల ఉనానరా?
⑥ ఏమెైనా ఆరోగూ సమసూతో బ్ధపడుతునానరా?（రిటర్నీమరియుహై రిస్క కేంటాకా్్

క్న్సలా్టషన్ సేంటర్)

తొయమ 
ప్ిరఫ కచర్

・పాఠశ్వలమరియుపనినుిండి విరామిం తీసుకోిండిమరియుబయటిక్ వళుకిండా ఉిండిండి.

・పర తి రోజుమీ శర్నర ఉషో్ణగ్ర తనుకొలవిండిమరియురికరడ ్ చేయిండి

※మీకఇపపటికే ఏదైనా అనారోగ్యిం ఉింటేమరియుదానిలక్షణాలుమారినటల యితే,  
ల్టదాకొతర కరోనావైరస్ ్ింకర మణ కకిండా వేరే ఏదైనా అనారోగ్యిం గ్గరిించిమీరు
ఆిందోళన చింద్ధతుింటే, మొదట, దయచేసిమీకటింబ వైద్ధయడిని టెలిఫోన్దాారా
్ింపర దించిండి.


