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　   令和４年１月２４日より、就業制限通知書及び就業制限解除通知書
に代えて自宅療養証明書を交付しています。
  保険請求等のために必要な方はご活用ください。

＜Postal Code＞

＜Address＞

Tungkol sa pag-isyu ng Home Medical Treatment Certificate
（sa pamamagitan ng koreo）

＜Pangalan＞Bb./Gng./G.

　　　【Makipag-ugnayan sa】Toyohashi Public Health Center
"Kansensho Taisaku Shitsu"

　　　　　　　　　　　　　　　　Lunes～Biyernes 8:30am～
5:15pm　☎：0532（39）9104

Mula sa Toyohashi Public Health Center ipapadala namin ang hiniling mong Home 

Medical Treatment Certificate. 

Ang sertipikong ito ay nagpapatunay na kinumpirma ng Toyohashi Public Health Center 

ang taong nagpapagaling sa bahay na may  impeksyon sa COVID-19. Pakitandaan na ito 

ay isang patunay mula sa petsa na hiniling na magpagaling sa bahay hanggang sa 

makansela ang home medical treatment at hindi ang panahon kung kailan lumabas ang 

mga sintomas.

Bilang karagdagan, ang mga taong nasa panahon ng pagpapagaling ayon sa pamantayan 

sa pagkansela ng home medical treatment ng Ministry of Health, Labor and Welfare, 

(halimbawa nito, ay 10 araw mula ng lumabas ang sintomas, para sa mga taong 

nagkaroon ng sintomas), hindi na ilalagay ang petsa kung kailan natapos ang home 

medical treatment.

Para sa Hotel Medical Treatment at katibayan ng pananatili sa ospital, mangyaring 

hilingin ito sa hotel o sa medikal na institusyon.

Mula sa Toyohashi Public Health Center ipapadala namin ang 

hiniling mong Home Medical Treatment Certificate. 

Ang sertipikong ito ay nagpapatunay na kinumpirma ng Toyohashi 

Public Health Center ang taong nagpapagaling sa bahay na may  

impeksyon sa COVID-19. Pakitandaan na ito ay isang patunay mula sa 

petsa na hiniling na magpagaling sa bahay hanggang sa makansela 

ang home medical treatment at hindi ang panahon kung kailan 

lumabas ang mga sintomas.

Bilang karagdagan, ang mga taong nasa panahon ng pagpapagaling 

ayon sa pamantayan sa pagkansela ng home medical treatment ng 

Ministry of Health, Labor and Welfare, (halimbawa nito, ay 10 araw 

mula ng lumabas ang sintomas, para sa mga taong nagkaroon ng 

sintomas), hindi na ilalagay ang petsa kung kailan natapos ang 

home medical treatment.

Para sa Hotel Medical Treatment at katibayan ng pananatili sa 

ospital, mangyaring hilingin ito sa hotel o sa medikal na 
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