【 Bảng câu hỏi 】（lần đầu tiên）新患
Hôm nay 本日： ngày 日
tháng 月
Năm 年
Phù dâu liên quan 付添者続柄： □cha 父 □mẹ 母 □ông nội 祖父 □bà ngoại

(

Ngày trong tuần 曜日)

□v.v その他(
Nhiệt độ cơ thể 体温
□đàn bà 女
Trọng lượng 体重
Tuổi tác 年齢
Nơi sinh 出身地
祖母

)
℃
kg
tuổi 歳

Tên bệnh nhân 患者名：
□Đàn ông 男
Ngày sinh 生年月日： ngày 日
tháng 月
Năm 年
Địa chỉ hiện tại 現住所
〒
TELSố điện thoại 電話番号
Biển số xe 車No (
）
１．Các triệu chứng bắt đầu khi nào?いつからどんな症状ですか？
□ Sốt
発熱
：ngày
tháng
〜
最高体温は Nhiệt độ cao nhất（
℃）
□ Ho
咳
: ngày
tháng
〜
□ Chảy nước mũi 鼻水：ngày
tháng
〜
□ Phát ban 発疹
：ngày
tháng
〜
□ Đau bụng 腹痛
：ngày
tháng
〜
□ Nôn mửa 嘔吐
：ngày
tháng
〜 Đã bao nhiêu lần rồi?１日何回？
lần 回
□ Tiêu chảy 下痢
：ngày
tháng
〜 Đã bao nhiêu lần rồi?１日何回？
lần 回
□ Khác hơn thế その他：（
）
２.Có ai xung quanh bạn có thể bị nhiễm COVID-19 không?
□Không なし・□Vâng あり
あなたの周りの誰かがCOVID-19 に感染している可能性がありますか？

Bạn có đi ra ngoài tỉnh trong vòng hai tuần qua không?

□Không なし・□Vâng あり

最近２週間以内に、県外へ行きましたか？

Bạn đã gặp những người bên ngoài tỉnh trong vòng hai tuần qua chưa?

□Không なし・□Vâng あり

最近２週間以内に、県外の人と会いましたか?

３．Gần đây anh có đến bệnh viện khác không? 最近、他の病院に受診されましたか？
□Không なし □Vâng あり → ngày
tháng
Tên bệnh viện 病院名（
）
４．Bạn đã lấy thuốc chưa 薬を飲んでいますか？
□Không なし □Vâng あり → Bạn đã uống loại thuốc gì?どんな薬？ （
）
５. Tôi có thể uống thuốc gì?どの薬が飲めますか？ □Viên nén 錠剤
□bột 粉
□và xi-rô シロップ
６．Anh đã ăn gì chưa? 食事はとれていますか？ □Ăn とれる □ăn một chút □không ăn chút nào 全く食べない
７．Còn nước thì sao?水分は？
□Tôi có thể uống □tôi có thể uống một chút □tôi sẽ không uống nó chút nào.
８．Bạn có thể ngủ vào ban đêm?夜眠れますか？ □Ngủ 熟睡 □Tôi hầu như không thể ngủ được.眠れない
９．Bạn bị dị ứng gì?アレルギーはありますか？
□Không なし
□Vâng あり →Bạn bị dị ứng với điều gì?何のアレルギー？（
）
10．Bạn đã bao giờ ở trong bệnh viện?入院したことはありますか？□Không なし □Vâng あり →（
）
11．Bạn đã bao giờ nhận được tất cả các loại vắc-xin thường xuyên?ワクチン受けていますか？□Không □Vâng
12．Có bao nhiêu người trong gia đình bạn? 何人家族ですか？ （
người）
Bạn có những người có cùng triệu chứng không?同様の症状の人はいますか？ □Không なし □Vâng あり
13．Bạn muốn đi học trường nào? 行っている学校名は？（
）
Có bất kỳ bệnh nào đang phổ biến ở trường đó không?流行している疾患は？□Không□Vâng→（
）
14．Làm sao anh biết về "おおば小児科"? 『おおば小児科』をどうやってお知りになりましたか？
□Giới thiệu người quen 知人の紹介
□Internet ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
□logo 看板 □đi ngang qua 通りがかり
☆ Nếu bạn muốn ra ngoài, vui lòng liên hệ với nhân viên lễ tân.外出される方は受付にお声をかけて下さい。

