Buat seluruh penduduk Prefektur Miyagi

～Ketika anda merasa terinfeksi COVID-19 ～
※Jika Anda tinggal di kota Sendai, prosedur dan informasi kontaknya berbeda.Silahkan periksa website kota Sendai.

Orang yang memiliki
gejala seperti demam

・Orang yang gejalanya ringan
・tinggal di prefektur ini
・berumur 2 thn sampai dibawah
65 thn
・tidak memiliki resiko menjadi
gejala berat

Yang tidak memiliki dokter
langganan dan tidak tau kemana
berkonsultasi.

Pusat Konsultasi ①

☎ 022-398-9211
☎ 050-3614-4531

Orang yang khawatir
telah terinfeksi

Pusat Dukungan Orang Yang Positif
https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/haisotouroku-center.html

Permohonan pengiriman Kit
(aplikasi elektronik)
Penerimaan aplikasi elektronik dari
URL diatas

Beli alat tes

Melakukan sendiri
pemeriksaan dengan alat Kit
yang dibeli di Apotik
※Silahkan membeli produk farmasi yg
telah disetujui (diagnostik in –vitro).

Positif

Positif

Negatif

Negatif

Dokter langganan atau rumah sakit terdekat

Positif

Dukungan untuk orang yang positif

Negatif

Orang yang harus melapor
➀Orang yang berusia 65 tahun keatas
➁Orang yang membutuhkan rawat inap
➂Orang yang beresiko menjadi gejala berat dan
membutuhkan obat atau oksigen
④Sedang hamil

Orang yang tidak
perlu melapor
・Selain dari yang
tertulis disebelah kiri

・Fasilitas Penginapan（aplikasi elektronik）
・Perlengkapan bantuan kehidupan
（aplikasi elektronik）
・konsultasi melelui telepon jika ada
perubahan kondisi fisik tiba-tiba

・Tinggal di Miyagi
・Dibawah 65 tahun
・Tidak sedang hamil
・Belum ada 10 hari
Setelah adanya
gejala

Positif

Daftar layanan medis untuk pemeriksaan ada di
website prefektur
https://www.pref.miyagi.jp/site/covid19/jyusin.html

Orang yang memenuhi
Semua persyaratan
dibawah

Daftar lokasi pelaksanaan ada di
website prefektur
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situ
kan/m-kensa_ippan.html

Orang yang selain
diatas

Negatif

② ☎ 0120-89-0181

Istirahat di rumah

Puskesmas akan menghubungi
melalui SMS atau telepon
Memutuskan kebijakan pengobatan

Tempat layanan
pemeriksaan gratis
<Target>
Orang yang memiliki kartu
Penduduk pref.Miyagi
Orang yang tanpa gejala
Orang yang bukan kontak dekat

Pendaftaran orang yang positif
(aplikasi elektronik)
<Target Pendaftaran>
memenuhi syarat sebelah kanan, yg bisa
dibuhungi melalui SMS dan lainnya

Melakukan
pemeriksaan gratis

Rawat di fasilitas Penginapan
・Rawat Inap
・Perawatan dirumah

①

24jam tiap hari／bahasa：bhs.Inggris、bhs.Cina、bhs.Korea、bhs.Spanyol、bhs.Portugal、bhs.Jepang
Senin～Jumat 8:30～18:00／bahasa： bhs.Thailand、bhs.Nepal、bhs.Vietnam、bhs.Rusia、bhs.Tagalog、bhs.Indonesia、bhs.Hindi

②

24jam tiap hari／bahasa：bhs.Inggris、bhs.Cina、bhs.Korea、bhs.Spanyol、bhs.Portugal、bhs.Perancis、bhs.Vietnam、bhs.Jepang

※Jika gejala tidak
membaik, konsultasikan
Kembali ke layanan medis,
misalnya dokter langganan

Melakukan kegiatan
seperti biasa
※Jika gejalanya keluar,
minta pengiriman Kit atau
konsultasi ke dokter
langganan

