ベトナム語
Yêu cầu tại quầy thủ tục Bảo hiểm Y tế Quốc gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid19
Vào tháng 4, do các thủ tục bảo hiểm y tế quốc gia, tòa thị chính và Trung tâm quầy tổng hợp trước
cửa ga rất đông đúc.
Vui lòng làm thủ tục bằng hình thức gửi thư hoặc các hình thức khác có thể rút ngắn thời gian chờ
đợi nhằm tránh lây lan dịch Covid-19
Liên quan đến quầy thủ tục bảo hiểm y tế quốc gia
Nếu có các triệu chứng như cảm lạnh hãy ở nhà
Nếu bạn nhất thiết phải làm thủ tục, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Đừng truyền bệnh, đừng để nhiễm bệnh
Hãy rửa tay thật kỹ
Khi ho, hãy sử dụng khẩu trang.v.v để che miệng và mũi
Bạn có thể tham gia cũng như cắt bảo hiểm y tế quốc gia tại các văn phòng chi nhánh
Vui lòng sử dụng dịch vụ này
※ Vui lòng xem "Danh sách các văn phòng chi nhánh" để biết địa chỉ của từng văn phòng chi
nhánh và giờ tiếp nhận.
※ Bạn không thể làm thủ tục Bảo hiểm Y tế Quốc gia tại các điểm liên lạc.
Cách tiến hành qua thư
Các thủ tục sau đây có thể được thực hiện qua thư
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng hỏi qua điện thoại
1. Báo cáo ngừng bảo hiểm y tế quốc gia
2. Đơn xin tiền hỗ trợ một lần cho người sinh con và chăm sóc trẻ em
※ Nếu đứa trẻ được sinh ngoài lãnh thổ Nhật Bản thì không thể.
3. Đơn xin thanh toán chi phí mai táng
4. Đơn xin thanh toán chi phí y tế
※ Không thể được chi trả chi phí ở các quốc gia khác ngoài Nhật Bản
5. Đơn xin thanh toán chi phí y tế cao
6. Đơn xin cấp chứng nhận giới hạn
※ Có điều kiện để được hưởng
7. Đơn xin điều trị y tế cho các bệnh được chỉ định
※ Điều kiện để được hưởng
8. Đơn xin thanh toán chi phí cao cho chăm sóc điều dưỡng
Liên quan đến tình hình quá tải ở trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước cửa ga Funabashi
Bạn có thể kiểm tra tình trạng quá tải ở trung tâm quầy dịch vụ tổng hợp trước cửa ga Funabashi
bằng các phương pháp sau.
Vui lòng xem trang chủ dưới đây

Bạn có thể kiểm tra tình trạng quá tải như thế nào
Trung tâm dịch vụ tổng hợp trước cửa ga Funabashi
Tình trạng quá tải tại các quầy dịch vụ
(Kết nối với một trang web bên ngoài)
http://www.neconome.com/S0K01.html?bkn_cd=001628
Liên hệ
Phòng hưu trí bảo hiểm y tế quốc gia
Điện thoại: 047-436-2395

FAX: 047-436-2405
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