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Xin đánh dấu✓vào ô □ ở mục thích hợp cho những câu hỏi sau đây.  
A. Tình trạng phát sốt, cảm                                  
□ 1. Có tình trạng phát sốt hoặc bị cảm. Ghi số ngày từ khi có triệu chứng phát ra và nhiệt độ cơ thể lên cao 
nhất 
 □ Phát sốt từ (  ) ngày trước (Nhiệt độ cao nhất     ℃) 
 □ Ho, đờm, chảy nước mũi từ (  ) ngày trước  □ Thở gấp, khó thở từ (  ) ngày trước 
 □ Toàn thân thấy mệt mỏi từ (  ) ngày trước □ Bất thường về khứu giác, vị giác từ (  ) ngày trước 
 □ Các triệu chứng khác (                                 ) từ (  ) ngày trước 
 
B. Nghi ngờ bị cúm influenza                                                   
□ 2. Đột nhiên phát sốt cao  
□ 3. Có sốt và đau các cơ 
□ 4. Có khả năng cao đã tiếp xúc với người bị bệnh influenza tại nơi làm việc, trường học, ở gia đình , v.v. 
 
C. Nghi ngờ bị nhiễm vi rút corona chủng mới                                       
□ 5. Có bất thường về khứu giác, vị giác 
 
Bản thân bạn có tiếp xúc với những người bị nhiễm vi rút corona chủng mới hay không  
□ 6. Đã đến các khu vực khác ngoài Thành phố Tamba Shinoyama và Tamba trong vòng 14 ngày. 
□ 7. Đã ăn và nói chuyện với những người ngoài Thành phố Tamba Shinoyama và Tamba mà không đeo khẩu 
trang trong vòng 14 ngày. 
□ 8. Có nghi ngờ tiếp xúc với người bị nhiễm vi rút corona chủng mới trong vòng 14 ngày. 
 
Gia đình bạn có tiếp xúc với những người bị nhiễm vi rút corona chủng mới hay không  
□ 9. Đã đến các khu vực khác ngoài Thành phố Tamba Shinoyama và Tamba trong vòng 14 ngày. 
□ 10. Đã ăn và nói chuyện với những người ngoài Thành phố Tamba Shinoyama và Tamba mà không đeo khẩu 
trang trong vòng 14 ngày. 
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D. Nếu bạn tương ứng với mục C và những điều sau đây, hãy nhanh chóng đi khám      
 
Về nguy cơ trầm trọng thêm của bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới 
□ 11. Bản thân tôi có những nguy cơ bệnh nặng sau đây 

□ Cao tuổi (65 tuổi trở lên) □ Bệnh tiểu đường □ Cao huyết áp □ Bệnh tim □ Bệnh về đường hô hấp 
□ Bệnh thận, đang lọc máu □ Bệnh khác (                                 ) 

□ 12. Sử dụng thuốc làm giảm miễn dịch □ Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch □Sử dụng thuốc chống ung thư   
□ 13. Trong gia đình có những người có các nguy cơ bệnh nặng nêu trên 
Những công việc có nguy cơ cao phát sinh hình thành ổ dịch vi rút corona chủng mới, ví dụ như nhân viên của 
các cơ sở chăm sóc y tế, v.v 
□ 14. Bản thân bạn là nhân viên của một cơ sở chăm sóc y tế, v.v. 
□ 15. Người trong gia đình bạn là nhân viên của một cơ sở chăm sóc y tế, v.v. 
Một số triệu chứng cần chú ý khi bị bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới 
□ 16. Có các triệu chứng về đường hô hấp như ho và có đờm 
 
 
E. "Triệu chứng nặng" hoặc "Triệu chứng trung bình"                  
 
Các triệu chứng có thể cần được chăm sóc y tế khẩn cấp 
□ 17. Sắc mặt xấu đi rõ ràng và môi trở nên tím tái. 
□ 18. Thở gấp, khó thở đột ngột, cử động một chút là khó thở. Khó thở đến mức phải cử động vai lên xuống 
□ 19. Đau ngực, mạch đập nhanh, cảm thấy nhịp đập của mạch bị loạn. 
□ 20. Không thể nằm xuống. Không thể thở trừ khi ngồi xuống và đột nhiên thở phì phò (trong vòng 2 giờ)  
□ 21. Lơ đễnh (phản ứng yếu), mơ màng (không trả lời) 
 
Những người có triệu chứng trung bình trở lên cần đi khám sức khỏe sớm 
□ 22. Sốt cao kéo dài liên tục (trên 38,5 ℃, kéo dài hơn 3 ngày ) 
□ 23. Các triệu chứng không tốt hơn sau ngày thứ 4 trở đi 
□ 24. Cảm thấy khó thở khi di chuyển một chút. Thở gấp hoặc khó thở 
□ 25. Cảm thấy mệt mỏi và muốn nằm ngay lập tức 
□ 26. Không ăn uống và uống nước đầy đủ 
□ 27. Tình trạng khác với mọi khi, tình trạng không bình thường 
 

Phần dành cho những người sẽ thực hiện xét nghiệm mầm bệnh vi rút corona 
chủng mới (PCR, kháng thể) 

- Nghi ngờ nhiễm bệnh corona chủng mới sau khi điền phiếu kiểm tra tư vấn khi phát sốt □ Có □ Không 
- Được hướng dẫn kiểm tra do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh corona chủng mới □ Có □ Không 
- Bị đề xuất đi khám sức khỏe bởi Ứng dụng xác nhận tiếp xúc Corona chủng mới  □ Có □ Không 

 
★Bạn có đồng ý thực hiện xét nghiệm PCR, kháng thể vi rút corona chủng mới sau khi đọc và hiểu cho sự giải 
thích về cách xét nghiệm vi rút corona chủng mới không?           □ Có □ Không 
 

Phiếu kiểm tra này đã được Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Hyogo dịch để làm tài liệu tham khảo cho 
các thông dịch viên. 


