【ベトナム語】

Dành cho những người đang đợi ở nhà do có tiếp xúc gần
với bệnh nhân Covid-19

-Thông tin về hỗ trợ thực phẩm-

Chúng tôi sẽ gửi những thực phẩm cần thiết đến tận nhà cho người đang đợi ở
nhà do có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Có phí)
1. Những người có thể sử dụng gói hỗ trợ thực phẩm
 Những người đã được trung tâm y tế chẩn đoán là có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid19 đang tự cách ly và không thể đảm bảo thực phẩm cho bản thân hoặc gia đình.

2. Thời gian nhận hỗ trợ
 Trong thời gian tự cách ly do có tiếp xúc gần với nguồn bệnh được chỉ định bởi trung tâm y tế.

３．Nội dung hỗ trợ
 Thực phẩm: Các sản phẩm đóng gói (cơm, cà ri, nước, v.v…)
※ Điều chỉnh theo thời gian tự cách ly.

4. Cách sử dụng gói hỗ trợ
 Nếu bạn cần hỗ trợ thực phẩm, vui lòng sử dụng mẫu đơn dưới đây.
 Vui lòng kiểm tra mẫu đơn để biết chi tiết về thời gian giao hàng và phương thức giao hàng.

5. Giá thực phẩm – Cách thanh toán
 6.000 yên（ Đối với một set từ 2 đến 3 ngày, cho 1 người ）
 Phiếu thanh toán do tỉnh Shiga chỉ định sẽ được gửi cho bạn cùng lúc với thực phẩm hoặc
gửi cho bạn sau đó. Hãy chắc chắn thanh toán sau khi kết thúc thời gian chờ đợi tại nhà.

6. Thời gian tiếp nhận đơn đăng kí nhận hỗ trợ
■ Các đơn nhận được sau 17:00 các ngày trong tuần sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo
※ Xin lưu ý rằng việc giao hàng sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo hoặc muộn
hơn tùy thuộc vào tình trạng của đơn hàng.

●Mẫu đơn đăng ký
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/applyprocedure-alias/shiga-covid19-nousetsusyokuryou

●Thông tin liên hệ
090-5905-3487
※ Xin hãy lưu ý: Vì việc giao hàng sẽ được thực hiện bởi nhà điều hành doanh nghiệp do văn
phòng tỉnh yêu cầu, nên tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho nhà
điều hành doanh nghiệp.

Tỉnh Shiga Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm Nhóm hỗ trợ điều trị y tế tại nhà

