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Khi bị bệnh cấp tính hay bị thương 
 
 
Khi gọi xe cấp cứu (số điện thoại là 119) 
Khi cần xe cấp cứu do bị bệnh cấp tính hoặc bị thương hãy liên lạc đến số 119 để gọi xe cấp cứu. 
Nếu bạn bị thương nhẹ hoặc bị bệnh, v.v. mà có thể tự đến bệnh viện được thì vui lòng sử dụng taxi hoặc ô tô riêng. 
 
Khi gọi điện thoại đến số “119” và sở cứu hỏa trả lời thì đừng hoảng loạn hãy bình tĩnh thông báo (1) Có cấp cứu, (2) 
Địa điểm (Địa chỉ hoặc tên tòa nhà, v.v.), (3) Đã có chuyện gì? (4) Họ tên, (5) Số điện thoại đang gọi. 
Khi nghe thấy tiếng còi báo động của xe cấp cứu hãy ra đón để hướng dẫn đường đi. 
Ngoài ra, trường hợp người thông báo được xác định là người nước ngoài và không hiểu tiếng Nhật thì sẽ chuyển sang 
đối ứng bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 
v.v. thông qua cuộc gọi 3 bên với sở cứu hỏa và tổng đài thông dịch. 
 
Miễn phí khi gọi đến số “119” để kết nối với sở cứu hỏa. Khi sử dụng điện thoại công cộng để gọi thì tiền hay thẻ gọi 
điện thoại đều không cần thiết. 
 
Khi đã gọi xe cứu thương, những người có thẻ bảo hiểm sức khỏe hay thẻ khám bệnh (trong trường hợp có bệnh viện 
quen thuộc) thì hãy chuẩn bị trước trong khả năng có thể. 
 
Khi thông báo để tránh không hoảng loạn, thì sẽ rất thuận tiện nếu từ thường ngày bạn viết sẵn ra một cách rõ ràng 
bằng chữa Hiragana hay chữ Romaji họ tên, địa chỉ nơi ở của mình, tên của tòa nhà làm điểm mốc chỉ đường ở cạnh đó 
và dán vào chỗ cạnh điện thoại.  

 

Những điều cần chú ý khi gọi xe cấp cứu từ điện thoại di động 
(1) Với điện thoại di động thì nhất định hãy báo địa điểm nơi muốn thông báo (địa chỉ), số điện thoại di động. 

Khi không biết địa chỉ, xin hãy cho biết một mục tiêu làm điểm mốc chỉ đường ở gần hiện trường hoặc sử dụng 
điện thoại công cộng gần đó. 

(2) Từ phía sở cứu hỏa có thể sẽ gọi lại để xác nhận địa điểm và tình hình. Ngay cả sau khi báo cáo xin đừng tắt nguồn 
điện thoại và hãy ở lại chỗ đó. 

(3) Khi đang lái xe ô tô, xin hãy báo cáo sau khi đã dừng xe ở một vị trí an toàn. 
(4) Tùy thuộc vào tình trạng sóng điện thoại mà khi gọi đến số 119 từ điện thoại di động cũng có trường hợp kết nối 

với trụ sở cứu hỏa chính ở thành phố khác và được chuyển tiếp đến thành phố Nishinomiya, vì vậy xin hãy cho biết 
địa chỉ nơi ở bắt đầu từ tên của thành phố. 

 

Bị bệnh cấp tính vào ngày nghỉ, v.v.  Cục Phúc lợi và Sức khỏe 
 
Có những phòng khám nơi có thể nhận khám chữa bệnh vào buổi tối, ngày nghỉ. 
 
<Nội khoa, Nhi khoa> Phòng khám cấp cứu thành phố Nishinomiya  0798-32-0021 
Địa chỉ là 13-3 Ikedacho. Ngày giờ tiếp nhận là Chủ nhật, ngày lễ, các ngày cuối năm cũ, đầu năm mới (từ ngày 29 
tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 1): Từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 45 phút chiều, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ 15 phút tối, thứ 
Bảy: Từ 5 giờ chiều đến 11 giờ 15 phút tối và ngày thường (từ thứ Hai đến thứ Sáu): Từ 8 giờ 30 phút tối đến 11 giờ 15 
phút tối. 
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<Khoa Tai Mũi Họng, khoa Mắt> Tổ chức Y tế và Sức khỏe Amagasaki - Phòng khám cấp cứu vào ngày nghỉ, buổi 
tối  06-6436-8701     
Địa chỉ là 3-chome-15-20 Mizudocho, thành phố Amagasaki. Ngày giờ tiếp nhận là Chủ nhật, ngày lễ: Từ 9 giờ sáng 
đến 4 giờ chiều. Cuối năm cũ, đầu năm mới là từ ngày 29 tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 1: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 
30 phút sáng ngày hôm sau. 
 
<Nha khoa> Trung tâm Phúc lợi tổng hợp Nha khoa Nishinomiya  0798-41-2031 
Địa chỉ là 3-8 Koshiensudoricho. Ngày giờ tiếp nhận là Chủ nhật, ngày lễ: Buổi sáng từ 9 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ, 
Các ngày cuối năm cũ (từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12): Buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 
1 giờ đến 2 giờ 30 phút. Đầu năm mới (từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1): Buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ phút 30 
phút. 
 

Bản đồ hướng dẫn các cơ sở, v.v. https://www.nishi.or.jp/access/iryokikan/yakan-kinkyuiryo.html 

 
<Cung cấp thông tin> Hệ thống thông tin y tế khẩn cấp và thiên tai, thảm họa trên diện rộng tỉnh Hyogo 

(Bạn có thể nhận được thông tin về bệnh viện mà bạn muốn biết) 
http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

 
 
* Chú ý   Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 
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