
Atașamentul nr. 2

În atenția locuitorilor orașului Tokio
Fișa de verificare a acțiunilor pe care urmează să le întreprindeți dacă considerați că ați putea fi infectat cu virusul de tip nou (COVID-19)

Pentru persoanele care nu au acces la un medical de familie (sau un spital pe care îl frecventați)Cei care au acces la un medic de familie

Dacă aveți simptome asemănătoare 
răcelii, febră de 37,5 sau mai mare, 
stări de oboseală sau dificultăți de 

respirație

Dacă sunteți îngrijorați

Contactați telefonic medicul de 
familie

Dacă aveți o stare de oboseală și dificultăți de respirație

Difuzat la 31 martie 2020, Sursa: Guvernul Metropolitan Tokio

Dacă aveți simptome asemănătoare răcelii sau febră de 37,5 

sau mai mare
(Public general) Când simptomele persistă PATRU zile consecutiv

(Persoanele în etate, cele cu boli cronice și femeile însărcinate) Când 
simptomele persistă DOUĂ zile consecutiv

Dacă sunteți îngrijorați
Dacă aveți febră sau tușiți

Dacă sunteți îngrijorat că ați putea fi infectat

Apelați la 
Centrul de Apel COVID-19

Program: 9:00 - 21:00
(inclusiv în weekend și în zilele de odihnă)
０５７０－５５０５７１ (din 28/02/2020)

Dacă aveți 
nevoie de 

consultația 
specialistului

Centrul de Informații din Tokio 
în domeniul sănătății 

(Himawari) Program: 9:00 - 20:00 
(inclusiv în weekend și în zile libere)
０３－５２８５－８１８１

Linia fierbinte a Centrului de Apel 
COVID-19, funcțională 24/24
(inclusiv în weekend și în zilele de odihnă) 

Apelează Centrele locale de Sănătate Publică 
(inclusiv în weekend și în zilele de odihnă) 

０３－５３２０－４５９２

【Limbi】Japoneză, Engleză, Chineză și Coreeană 

Consultații în condiții de ambulatoriu (pentru cei reveniți de peste hotare cu simptome 
suspectate și pentru cei în contact strâns cu aceștia)

Rugăm insistent să purtați o mască de protecție și să evitați călătoriile cu transportul public

În cazul în care specialistul
determină necesitatea testului

Un test PCR (polymerase chain reaction) este realizat de către Institutul Metropolitan 
pentru Sănătate Publică (Tokyo Metropolitan Institute of Public Health) sau altă instituție

Dacă testul este pozitiv

Pacientul este spitalizat
(în cadrul unei instituții medicale specializate pentru boli infecțioase

Dacă testul este 
negativ

* Dacă simptomele nu se ameliorează, se recomandă consultarea 
Centrului de Apel COVID-19 sau a medicului de familie

Pacientul se recuperează acasă

Se consultă o instituție medicală specializată în 
viroze sezoniere

Când este determinat că apelantul nu trebuie să consulte un 
specialist / medic

Când medicul / specialistul determină că persoana nu necesită 
testare

【Limbi】Engleză, Chineză, 
Coreeană, Spaniolă și Thailandeză

În cazul în care medicul determină necesitatea de a 
consulta un specialist la un centru specializat pentru 

combaterea COVID-19

【Limba】Japoneză

Traducere: Ambasada Republicii Moldova în Japonia
 Email: tokyo@mfa.gov.md 




