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Ивакүни эрүүл мэнд, халамжийн төв 0827-29-1523 

Янай эрүүл мэнд, халамжийн төв 0820-22-3631 

Шүнан эрүүл мэнд, халамжийн төв 0834-33-6423 

Ямагүчи эрүүл мэнд, халамжийн төв 083-934-2533 

Ямагүчи эрүүл мэнд, халамжийн төв, Хофү салбар 0835-22-3740 

Үбэ эрүүл мэнд, халамжийн төв 0836-31-3203 

Нагато эрүүл мэнд, халамжийн төв 0837-22-2811 

Хаги эрүүл мэнд, халамжийн төв 0838-25-2667 

Шимоносэки эрүүл мэндийн төв* 083-250-7778 

Аймгийн эрүүл мэндийг дэмжих хэлтэс* 083-933-3502 

   *Амралтын өдрүүдэд аймгийн эрүүл мэндийг дэмжих хэлтэст, мөн Шимоносэки хотын 

иргэд бол Шимоносэки хотийн эрүүл мэндийн төвд хандаж болно. 

Ямагүчи аймаг 

Корона вирусын шинэ халдварын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг 

Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, халамжийн яамны вэб сайтаас авна уу. 

 2020.02.19 хувилбар 

 Шинэ корона вирусийн халдварт өвчний дэгдэлтийн талаар зөв мэдээллээр хангаж, 

иргэдийн түгшүүрийг арилгах зорилгоор утсаар зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ нэвтрүүлж байна.   

 【Ажиллах цаг】 9.00-17.00 (Олон хэлээр зөвлөгөө өгдөг) 

  

Шинэ корона вирусийн талаар зөвлөгөө өгөх тухай 

Нутаг буцагсад болон хавьтагчид утсаар зөвлөгөө авахдаа 
(Нутаг буцагсад, хавьтагчдад зөвлөгө өгөх төв) 

 Шинэ корона вирусын халдвар авсан сэжигтэй болон шинж тэмдэг 

илэрсэн бол эмнэлэгт ирхээсээ өмнө заавал дээрх эрүүл мэндийн 
төвүүдтэй холбогдож зөвлөгөө авна уу. 
Яаралтай тохиолдолд ажлын цагаас бусад үед ч мөн зөвлөгөө авах боломжтой. Мөн, 

шаардлагатай тохиолдолд тохирох эмнэлгийн байгууллага танилцуулж өгнө. 

Зөвлөгөө өгөх цонхны үйлчилгээ  

(Нутаг буцагсад болон хавьтагчдад зөвлөгөө өгөх төв) 

<Зөвлөгөө авах, амбулаторид ирэхээсээ өмнө анхаарах зүйлс> 

-Халуурах зэрэг ханиадны шинж тэмдэг илэрсэн үед сургууль болон ажлаас чөлөө авч гадуур 

гарахгүй байх. 

-Халуурах зэрэг ханиадны шинж тэмдэг илэрч байгаа бол биеийн халууныг хэмжиж тэмдэглэх.  

o Ханиадны шинж тэмдэг илэрсэн ба 37.5 хэмээс дээш халуурч 4-өөс 

дээш хоног үргэлжилсэн бол (мөн халуун бууруулагч эм хэрэглэсээр 

байгаа бол)  

o Маш их ядарч сульдах, амьсгал бачуурах 
 

*Өндөр настан, чихрийн шижин, зүрх судасны өвчин, амьсгалын замын өвчин 

(COPD) зэрэг суурь өвчтэй хүмүүс болон диализын эмчилгээ хийлгэдэг, дархлаа 

дарангуйлагч эм ба хорт хавдрын эм хэрэглэж байгаа өвчтөний хувьд эдгээр шинж 

тэмдэг 2-оос дээш хоног үргэлжилж байгаа бол зөвлөгөө авна уу. 

*Жирэмсэн хүн бол сэрэмжлэх үүднээс эртхэн зөвлөгөө авна уу.   

Шинэ корона, Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, халамжийн яам  


