
Cách ly điều trị nội trú dành cho người nhiễm bệnh truyền nhiễm
do virus Corona chủng mới thể nhẹ

Ở tỉnh Shiga, để đảm bảo hệ thống cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế cho những người nhiễm bệnh truyền nhiễm

do virus Corona chủng mới thể nặng, ngay cả khi kết quả xét nghiệm là dương tính với virus Corona chủng mới, nhưng

người bệnh không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, có thể được yêu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

nội trú thay vì phải nhập viện tại các cơ sở y tế.

Hãy yên tâm rằng nhân viên y tế nội trú sẽ luôn theo dõi sức khỏe của bạn trong suốt thời gian khám chữa bệnh tại đây.

Hành lý/vật dụng cần chuẩn bị khi vào ở nội trú

 Chuẩn bị trước:

Vui lòng tham khảo danh sách hành lý/vật dụng cần chuẩn bị sau đây, liên hệ với gia đình để chuẩn bị cho việc điều trị y tế

nội trú, ước tính sẽ ở lại trong khoảng 2 tuần.

Về cơ bản, hãy chuẩn bị những thứ có sẵn ở nhà, nếu không đủ thì nhờ người nhà mua hộ hoặc chuẩn bị bằng cách nào đó

mà người bệnh hoặc người tiếp xúc gần với người bệnh không cần phải đi ra ngoài. Xin lưu ý rằng trong phòng bạn sẽ ở 

không có sẵn bất cứ vật dụng tiện nghi nào. Ngoài ra, những vật dụng dùng chung như máy giặt,…cũng không sử dụng

được.

 Hành lý/vật dụng cần chuẩn bị

Thẻ bảo hiểm y tế, Sổ tay Mẹ và bé (nếu là phụ nữ mang thai) 

Thuốc đang sử dụng, sổ thuốc

Vật dụng cần thiết để theo dõi sức khỏe (máy đo huyết áp, CPAP (thiết bị điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ) , 

máy đo đường huyết, insulin,…) 

Bút để ghi chép

Quần áo (Quần áo thay đổi, quần áo ngủ, dép đi trong nhà (slipper) ,…

Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng rửa tay, sữa tắm, dầu gội / dầu xả, dao cạo râu, 

lược, mỹ phẩm, khăn giấy,...) 

Dụng cụ giặt ủi (bột giặt, móc treo, kẹp quần áo,…) *Cấm sử dụng thuốc tẩy trắng

Dụng cụ ăn uống (đũa, thìa, cốc uống nước,…) 

Khăn (khăn tắm, khăn mặt, thảm chùi chân, khăn lau,…) 

Vật dụng giải trí (điện thoại thông minh, máy tính bảng, bộ sạc, sách,…cần thiết để giải trí) 

Khác (đồ dùng vệ sinh, chăn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể,…) 

*Đối với người mang theo con nhỏ vào ở cùng, chúng tôi khuyên bạn mang theo những vật dụng sau:

Đồ ăn nhẹ và đồ uống cho trẻ em  (cơ sở chỉ cung cấp cơm và nước uống cho người lớn) , khăn trải giường, tã giấy, bệ 

ngồi toilet cho trẻ em,...

*Những đồ dùng sau đây đã được chuẩn bị sẵn ... Giấy vệ sinh, chăn ga gối đệm, khẩu trang, túi rác, nhiệt kế.

*Cấm mang theo thuốc lá, đồ uống có cồn như bia rượu, đồ sống và thiết bị gây ra tiếng ồn.

Liên hệ trong trường hợp cần điều trị y tế nội trú

(1) Khi có kết luận dương tính với virus Corona chủng mới thông qua xét nghiệm

Tại trung tâm kiểm soát điều phối bệnh viện cho bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới ở tỉnh Shiga, nơi nhập

viện hoặc cơ sở điều trị nội trú sẽ được quyết định dựa trên tình trạng của bệnh nhân, tình trạng trống giường của

bệnh viện, tình trạng gia đình,…

(2) Trường hợp điều trị tại cơ sở điều trị nội trú

Sau khi xác nhận triệu chứng với người bệnh, trung tâm kiểm soát sẽ đưa ra quyết định về việc điều trị tại cơ sở

điều trị nội trú. Trong trường hợp điều trị tại cơ sở điều trị nội trú, trung tâm kiểm soát sẽ sắp xếp thời gian vào cơ

sở, phương tiện di chuyển,…với người bệnh và cơ sở điều trị rồi liên hệ với người bệnh.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức buổi hướng dẫn việc vào ở sau khi các bạn đến cơ sở cách ly điều trị nội trú. Lúc

này, đối với người có tài khoản LINE, chúng tôi liên lạc bằng LINE trong suốt quá trình điều trị, vì vậy vui lòng

kết bạn trên LINE với nhân viên y tế của chúng tôi.



Đồ đạc gửi từ gia đình

Gia đình hoặc người quen bên ngoài có thể gửi đồ cho bạn, nhưng hãy tham khảo những minh họa dưới đây để 

biết bạn có thể nhận được những vật gì. 

Ngoài ra, người muốn nhận hàng gửi từ bên ngoài, hãy liên hệ trước với văn phòng phụ trách của cơ sở điều trị 

nội trú mà bạn đang ở. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian đến, địa điểm đón và phương thức liên hệ, …

* Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối những gói hàng không được thông báo trước.

* Về nguyên tắc, bạn không được nhận hàng gửi từ người có tiếp xúc gần.

[Ví dụ minh họa]

Những loại có thể gửi vào (Thực phẩm) ※Chúng tôi có thể từ chối tùy theo mùa vụ, nhiệt độ

Những loại có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng (Thực phẩm ăn liền, thực phẩm đông khô, bánh kẹo (không bao 

gồm namagashi) , trái cây, thạch đóng túi, đồ uống đóng chai PET,...) 

* Trái cây chỉ giới hạn những loại có thể lột vỏ bằng tay hoặc rửa sạch rồi ăn được ngay.

* Đồ uống như nước trái cây,…chỉ giới hạn những loại có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Cơm hộp, cơm nắm có hạn sử dụng rõ ràng được bán tại các cửa hàng tiện lợi,…

* Do không có lò vi sóng nên không thể hâm nóng trước khi ăn.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng không thể hâm nóng xong rồi gửi.

Những loại được đóng gói riêng, bảo quản ở nhiệt độ phòng và để được lâu (bánh mì ngọt, bánh mì mặn bán

tại các quầy bánh mì) 

Những loại không thể gửi vào (Thực phẩm) 

Đồ uống có cồn

Đồ sống (Sasimi, Sushi,….) 

Những món ăn do gia đình tự nấu

Thực phẩm đông lạnh (kem,...) 

Thực phẩm cần bảo quản lạnh. Hoặc những loại thực phẩm bình thường bảo quản trong tủ lạnh.

Sản phẩm được phục vụ trong tình trạng nóng ấm khi mua hàng như đồ ăn nhanh, cơm hộp,…

Những loại không thể gửi vào (Ngoài thực phẩm) 

Thuốc lá (Kể cả thuốc lá điện tử) 

Những vật nguy hiểm (kể cả dao trái cây, dao làm bếp) 

Thiết bị phát ra tiếng ồn lớn

Thiết bị điều hòa nhiệt độ (kể cả chăn điện) 

Thông tin liên hệ
Phòng chỉ đạo đối sách phòng chống dịch bệnh - Bộ phận Phúc lợi, y tế và sức

khỏe tỉnh Shiga
Điện thoại: 077-528-3582

Về chi phí điều trị tại cơ sở điều trị nội trú

Miễn phí ăn uống, điều trị đối với bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới.

Tuy nhiên, nếu bạn cần điều trị bệnh khác không phải là bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới, chi phí 

phát sinh sẽ do bạn tự chi trả.

 Tiền ở, tiền ăn ➡ Miễn phí

 Tiền khám bệnh, tiền thuốc
- Điều trị bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới ➡ Không phải chi trả chi phí.

(Ví dụ) Điều trị sốt, ho, đau họng,…

- Điều trị bệnh khác không liên quan đến bệnh truyền
nhiễm do virus Corona chủng mới ➡ Phải tự chi trả chi phí.

(Ví dụ) Điều trị các bệnh mãn tính, kê đơn tiếp tục cho thuốc đang mang theo,...


