Impormasyon sa Libreng Konsultasyon ng COVID19
para sa mga Dayuhan
Kahit sino ay maaring mahawahan at hindi namamalayang
maikalat ito sa pamilya at mga kapitbahay.
□ Ang mga dayuhang hinihinalang na may sintomas ng COVID19 ay dapat sumailalim sa pagkuha ng konsultasyon.
□ Kahit sino ay maaaring mahawahan at hindi namamalayang maikalat sa mga mahal
sa buhay at kapitbahay kaya, kahit na walang sintomas kumuha ng konsultasyon.

Nababahala ba dahil isang iligal na dayuhan?
Huwag mag-alalang kukuha ng libreng Konsultasyon!
□ Kahit na iligal ang isang dayuhan hindi na sinusuri ang bisa, kaya huwag mag-alalang
kukuha ng libreng konsultasyon ng COVID19 sa pinakamalapit ng pansamantalang klinika.
□ Ang impormasyong personal na binigay ninyo sa klinika ay hindi ginagamit
para sa ibang layunin maliban sa kuwarentenas at hindi na isusumbong sa
Ministro ng Hustisya ang pagka-iligal.

para sa lokasyon ng pinakamalapit ng klinika 1339
kapag nangangailangan ng interpreter 1345 / 1577-0071 / 1330
□ Kung nais mong malaman ang lokasyon ng pinakamalapit na klinika makipag-ugnay sa Sentro
para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit(1339), kapag nangangailangan ng interpreter tatawag
sa Pangkalahatang Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhan Ministro ng Hustisya(1345),
Sentro ng Konsultasyon sa mga Dayuhang Manggagawa Ministro ng Pagtatrabaho at
Panggagawa(1577-0071) o kaya sa Sentro ng Impormasyon para sa mga Turista(1330).
Oras ng
Pagpapatakbo

Numero ng Telepono
(☎1345)
Ministro ng Hustisya
Pangkalahatang Sentro ng
Impormasyon para sa mga Dayuhan
(☎1577-0071)
Sentro ng Konsultasyon sa mga
Dayuhang Manggagawa Ministro
ng Pagtatrabaho at Panggagawa
(☎1330)
Sentro ng Impormasyon para
sa mga Turista Organisasyon
ng Turismo sa Korea

2 4 n a o ra s

Mga magagamit na wika para sa konsulta at interpretasyon

2 4 n a o ra s

English, Chinese
Japanese, Vietnamese, Thai, Indonesian, Russian, Mongolian,
Bangladeshi, Pakistani, Nepali, Cambodian, Myanmar,
French, German, Spanish, Filipino, Arab, Sri Lanka
Vietnamese, Filipino(English), Thai(Laotian),Mongolian,
Indonesian(East Timor), Sri Lankan, Chinese, Uzbek ,
Kyrgyz, Pakistani, Cambodian, Nepali, Myanmar,
Bangladeshi
English, Chinese, Japanese

0 8 :0 0 ~ 1 9 :0 0

Vietnamese, Thai, Malay/Indonesia, Russia

0 9 :0 0 ~ 1 8 :0 0

0 9 :0 0 ~ 1 8 :0 0

Ministro ng Hustisya

