
Iwakuni Health and Welfare Center ０８２７－２９－１５２３
Yanai Health and Welfare Center ０８２０－２２－３６３１
Shunan Health and Welfare Center ０８３４－３３－６４２３
Yamaguchi Health and Welfare Center ０８３－９３４－２５３３
Yamaguchi Health and Welfare Center Hofu Branch ０８３５－２２－３７４０
Ube Health and Welfare Center ０８３６－３１－３２０３
Nagato Health and Welfare Center ０８３７－２２－２８１１
Hagi Health and Welfare Center ０８３８－２５－２６６７
Shimonoseki City Shimonoseki Health Center* ０８３－２５０－７７７８
Divisi Promosi Kesehatan Prefektur* ０８３－９３３－３５０２

　　　  *Untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur dilayani di Divisi Promosi Kesehatan Prefektur, dan untuk warga Shimonoseki City    
           dilayani di Shimonoseki City Shimonoseki Health Center.

Prefektur Yamaguchi

＜Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyampaikan pertanyaan dan konsultasi＞
・ Jika terlihat ada gejala flu seperti deman, liburlah dari sekolah atau kerja, dan jangan keluar rumah.
・ Jika terlihat ada demam atau gejala flu lainnya, ukur dan catat suhu tubuh Anda setiap hari.　

Untuk informasi terbaru mengenai infeksi virus corona jenis baru, silakan kunjungi situs web Kementrian Kesehatan, 
Perburuhan dan Kesejahteraan. Corona jenis baru    

Kementerian Kesehatan, 
Perburuhan dan Kesejahteraan

　Edisi 19 Februari Tahun Reiwa 2

　Kami menyediakan loket konsultasi telepon untuk menekan kekhawatiran warga prefektur terhadap 
berjangkitnya infeksi virus corona jenis baru.

　【Jam layanan】　9:00～17:00　(Tersedia layanan multi bahasa)

　

Loket Konsultasi (Pusat konsultasi bagi yang pulang dari luar negeri dan yang kontak)

Mengenai Konsultasi Terkait Virus Corona Jenis baru

〇 Bagi yang merasakan gejala flu dan deman 37,5 derajat atau lebih selama lebih dari 4   
      hari dan terus berlanjut
    (Juga sama bagi yang harus terus meminum obat antipiretik)

〇 Bagi yang merasakan sangat lemas (malaise) dan sesak nafas (dispnea)
*Bagi orang lanjut usia, bagi yang memiliki dan yang didiagnosis memiliki penyakit dasar seperti diabetes, gagal jantung, 
penyakit pernapasan (COPD, dll.), bagi yang menggunakan imunosupresan atau obat antikanker, dll. Jika gejala-gejala 
tersebut terus berlanjut selama sekitar 2 hari, harap berkonsultasi.
*Bagi wanita hamil, silakan berkonsultasi sesegera mungkin untuk antisipasi.　

Mengenai konsultasi telepon dari yang pulang dari luar negeri 
dan yang kontak (Pusat konsultasi bagi yang pulang dari luar negeri dan yang kontak)

　 Jika merasakan gejala-gejala yang diduga penyakit infeksi corona jenis baru,
sebelum berkonsultasi, harap menelpon ke pusat kesehatan terdekat di atas.　　

    Dalam kondisi darurat, tersedia juga layanan konsultasi di luar jam layanan. Selain itu, 
jika diperlukan kami juga dapat memberikan rujukan lembaga medis.
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