BỘ Y TẾ THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN PHÍ KIỂM TRA CHỌN LỌC _ĐỐI
TƯỢNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
□ Trường hợp được nhận kiểm tra corona
⓵ Theo quan điểm của bác sĩ người tình nghi bị corona hay viêm phổi mà
không rõ nguyên nhân.
⓶ Ở nước ngoài về trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh hàn quốc phát hiện
sốt (trên 37.5℃) hoặc người xuất hiện triệu chứng hô hấp(ho, hoặc khó thở ).
⓷ nhiễm corona _19 trong nước xuất hiện tập thể và có sự liên quan trực tiếp
,trong vòng 14 ngày phát hiện sốt (trên 37.5℃) hoặc người xuất hiện triệu chứng
hô hấp (ho,hoặc khó thở).
□ LỜI HƯỚNG DẪN:
⓵ Trong trường hợp nếu bị các triệu chứng trên thì sẽ không ảnh hưởng gì tới
quốc tịch, quyền cư trú ,với người nước ngoài ,không phát sinh thêm

chi phi

ngoài.
trường hợp bị các triệu chứng trên thì gọi tổng đài 1339 sau đó đến trạm xá gần
nhất có khu sàng lọc điều trị để khám xét nghiệm.
⓶ Trong trường hợp không có tư cách cư trú(bất hợp pháp) nếu có các triệu
chứng mắc bệnh corona có thể đến trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra .Nếu
nhập viện chữa trị thì sẽ không báo với cục xuất nhập cảnh và sẽ không bị kiễm
soát.
□ Có những triệu chứng liên quan tới corona phải liên hệ tổng đài 1339.
Ngoài ra nếu có thắc mắc về xuất nhập cảnh hay thông tin về cuộc sống người
nước ngoài thì gọi trung tâm 1345 sẽ được nhận hướng dẫn tỉ mĩ hơn.
□ 1339(1345 hoặc 1330 đều được)hướng dẫn thời gian và ngôn ngữ.
Thời gian sự dụng
09:00_22:00

Ngôn Ngữ
tiếng Anh,tiếng trung quốc

ĐT 1345

Tiếng nhật,tiếng việt nam ,tiếng thái lan

Bộ tư pháp .Trung tâm hướng

,tiếng mã lai,tiếng ấn độ,tiếng nga, tiếng

dẫn toàn diện người nước

09:00_18:00

ngoài.

mông cổ,tiếng banglad, tiếng pakistan,tiếng
nepal,

tiếng

pháp,tiếng

campuchia,tiếng

đức,tiếng

tây

mianma,tiếng

ban

nha

,tiếng

pilipin, tiếng ả rập,tiếng singhala.
24 giờ

Tiếng anh ,tiếng trung quốc , tiếng nhật.

ĐT1330
Trung tâm hướng dẫn du lịch

08:00_19:00

Tiếng việt nam, tiếng thái lan,tiếng mã lai ,
tiếng ấn độ,tiếng nga.

