
Cách Thức Thăm Khám/ Trao Đổi Khi Có Các Triệu Chứng Sốt (Từ 1/11 ~)

① Trước tiên, hạn chế ra khỏi nhà, hãy gọi 

điện thoại trao đổi với cơ sở y tế gần nhất, 

nơi bạn thường xuyên đến khám bệnh.

② Nếu bạn không có phòng khám quen, 

hoặc khi không biết phải trao đổi ở đâu thì 

hãy liên hệ đến [trung tâm tư vấn/ khám 

bệnh]. Hoặc liên hệ đến [cơ sở y tế có chế

độ trao đổi qua điện thoại]

③ Hãy đến khám theo hướng dẫn của trung

tâm hoặc phòng khám (đến viện được chỉ 

định khám, hoặc sẽ được giới thiệu đến cơ 

sở y tế khác...)

※Y/bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm khi thấy cần

thiết. 

※Trong số những cơ sở xét nghiệm và trị liệu 

Covid-19, chỉ những cơ sở y tế có nguyện vọng 

công khai thông tin sẽ được đăng tải trên trang 

web của tỉnh Gifu.
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Trung Tâm Tư Vấn/Khám Bệnh
○Thời gian tiếp nhận: ngày thường từ 9:00 ~ 17:00

Trung tâm

Tư vấn/khám bệnh
Số điện thoại Khu vực quản lý

Gifu Hokenjo

058-380-3004

FAX:058-371-1233

Hashima shi, Kakamigahara shi, Yamagata shi,

Mizuho shi, Motosu shi, Hashima gun, Motosu

gun

Seinou Hokenjo
0584-73-1111（số máy lẻ 273）

FAX:0584-74-9334
Ogaki shi, Kaizu shi, Yoro gun, Fuwa gun,

Anpachi gun, Ibi gun

Seki Hokenjo
0575-33-4011（số máy lẻ 360）

FAX:0575-33-4701 Seki shi, Mino shi, Gujo shi

Kamo Hokenjo
0574-25-3111（số máy lẻ 358）

FAX:0574-28-7162 Minokamo shi, Kani shi, Kamo gun, Kani gun

Tonou Hokenjo
0572-23-1111（số máy lẻ 361）

FAX:0572-25-6657 Tajimi shi, Mizunami shi, Toki shi

Ena Hokenjo
0573-26-1111（số máy lẻ 258）

FAX:0573-25-1174 Nakatsugawa shi, Ena shi

Hida Hokenjo
0577-33-1111（số máy lẻ 309）

FAX:0577-34-8327 Takayama shi, Hida shi, Gero shi, Ono gun

Gifu shi Hokenjo
058-252-0393

FAX:058-252-0639 Gifu shi



休日夜間窓口
○受診・相談センターへ電話がつながらない時間帯に電話相談ができる窓口

電話番号 所管区域 対応時間

休日夜間窓口 058-272-8860 県内全域
【平日】１７時から翌日９時

【休日】２４時間

電話相談体制整備医療機関

電話番号 所管区域 対応時間

大垣市民病院 0584-77-0783
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、

安八郡、揖斐郡

【平日】１７時から翌日９時

【休日】２４時間

高山赤十字病院 0577-32-1111 高山市・飛騨市・下呂市・大野郡

【平日】２１時から翌日９時

【休日】２４時間

○受診・相談センターの代理機能として土日祝日や夜間に地域の発熱患者等か

らの電話相談を受け、受診可能な医療機関を案内します。

※日本語が話せる方と一緒に電話をしてください


