
 

 

Thông tin quan trọng cho bệnh nhân tại Singapore trong việc tiếp nhận điều trị  
 
 
Cập nhật Thứ 6, ngày 19 Jun ‘20 
 
Mở cửa giai đoạn 2 
Các biện pháp giãn cách xã hội của Singapore – Cảnh báo Covid-19 
 
Khi Singapore chuyển sang việc mở cửa của Giai đoạn 2, các biện pháp giãn cách xã hội theo cảnh báo 
COVID-19 sẽ tiếp tục được áp dụng cho tất cả những người cư trú tại Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm 
sóc cho bệnh nhân tại Trung tâm Ung Bướu ICON và Trung tâm Huyết học ICON bằng các cuộc hẹn với 
khoảng cách an toàn mặc định, theo quy định của Bộ Y tế Singapore.  

Thông tin quan trọng cho bệnh nhân của TTUB ICON và TT Huyết học ICON:  

Đội ngũ y tế của chúng tôi sẽ tiếp tục phân loại bệnh nhân trước khi sắp xếp các cuộc hẹn, theo tiêu chí của 
Chính phủ dựa trên các đánh giá tình trang sức khỏe và khoảng cách an toàn. Xin lưu ý những điều sau:  

 Nếu bạn cảm thấy không khỏe, sốt, hoặc có triệu chứng cảm cúm trước cuộc hẹn, bạn phải liên hệ với phòng 
khám trước cuộc hẹn để nhận lời khuyên từ y tá.  

 Nhân viên ICON cũng sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để xác nhận trước mỗi cuộc hẹn.  
 Đối với những bệnh nhân không thể đến phòng khám để hẹn gặp trực tiếp, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ 

khám bệnh trực tuyến và giao thuốc tại nhà (chỉ dùng cho thuốc kê toa) để hỗ trợ sức khỏe và những gì tốt 
nhất cho bạn. 
Sức khỏe của bạn vẫn quan trọng đối với Icon và các bác sĩ của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gằng hỗ  
trợ bạn trong thời gian này. 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về việc điều trị trong thời gian này, vui lòng hiện hệ tới Hướng dẫn viên Y 
tế theo số (65) 8597 6128 hoặc liên hệ trực tiếp tới phòng khám.  

 


