
Це довідковий документ для вашого розуміння. 
Офіційним документом є японська версія, видана центром охорони здоров’я. 

 
           Центр громадського здоров'я, №              

   
                                                                           Дата: 
 
Кому:                     

Від: директора                      Центр громадського здоров'я 
 

Рекомендація для госпіталізації 
 

Щодо вашої госпіталізації, про яку вас повідомили іншим документом (     Центр громадського 
здоров'я, номер    , дата         ) , ми рекомендуємо, щоб Ви були госпіталізовані відповідно до 
положень статті 20 (1) Закону «Про запобігання інфекційним захворюванням та медичну допомогу 
хворим на інфекційні захворювання» (далі – «Закон»),(як застосовано відповідно до статті 26 та статті 
26 (2)). 

Якщо за час госпіталізації стан вашого здоров'я не відповідає критеріям виписки, термін госпіталізації 
продовжується. 

У разі невиконання цієї рекомендації заходи щодо госпіталізації можуть бути вжиті на підставі 
положень статті 3 розпорядження Кабінету Міністрів про віднесення інфекції коронавірусом нового 
типу до категорії визначених інфекційних захворювань, що застосовуються з відповідними змінами 
відповідно до статті 20 (2) Закон (застосований з відповідними змінами відповідно до статті 26 та статті 
26 (2) Закону). 
 
1 Медичний заклад, в який ви повинні бути госпіталізовані 
 
 

(1) Назва 
(2) Розташування 

2 Термін госпіталізації 
З (Дата)   До (Дата) 
Якщо за час госпіталізації стан вашого здоров'я не відповідає критеріям виписки, термін 
госпіталізації подовжується: 
З (Дата)     До (Дата) 

3 
 

Причини рекомендувати госпіталізацію 
(1) Щоб запобігти поширенню інфекційної хвороби 

 (2) Через наявність симптомів інфекційного захворювання 
4 Додаток 
 Ви можете подати запит на виписку з лікарні відповідно до положень статті 22 (3) Закону (з 

відповідними змінами відповідно до статті 26 Закону), і якщо буде підтверджено, що ви не є 
носієм збудника інфекційної хвороби , I якщо симптоми інфекційного захворювання зникли, 
ваша госпіталізація буде припинена відповідно до статті 22 (1) Закону (з відповідними змінами 
відповідно до статті 26 Закону). 

 Ви також можете подати письмову або усну скаргу на те, як до вас зверталися під час 
госпіталізації відповідно до положень статті 24-2 (1) Закону. 

Цей лист також є письмовим повідомленням про продовження терміну госпіталізації (лише 
вперше). Однак, якщо ви вкажете, що не згодні з продовження, буде видано інший документ. 

 
Контактна особа:                        

③ 


