
Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital 

TEL:045-576-3000 

【Español・スペイン語】 

Aviso 

 

Días y horas de la temporal suspensión de consultas  Tratamiento médico de urgencias 

30 de diciembre de 21:00 a 1 de enero alrededor de las 13:00 

 

Debido a la renovación de los registros médicos electrónicos, el tratamiento médico de 

urgencias dejará de prestar servicios temporalmente. Durante las vacaciones de fin de año y 

año nuevo, especialmente cuando se espera que haya congestión, los casos no urgentes se 

atenderán en día de consulta. 

Además, a partir del 1 de enero de 2020, se espera que el tiempo de espera sea más largo de lo 

habitual en recepción, examen médico y pagos en caja debido a problemas inesperados. 

Gracias por su comprensión y cooperación. 

 

【Português・ポルトガル語】 

Informação 

 

Consultas de emergência   Perído de fechamento temporário para consultas 

De 30 de dezembro 21:00 à 1º de Janeiro por volta das 13:00 

 

Assim como a renovação de registros médicos eletrônicos, o departamento médico de 

emergência também estará temporariamente fechado. É previsto que tenha congestionamento 

durante o feriado do ano novo, e caso não há urgência, o atendimento será feito no dia da 

consulta. 

Além disso, após 1º de janeiro de 2020, é previsto que o tempo de espera seja mais longo do que 

o normal na recepção, exame médico e contabilidade devido à problemas inesperados. 

Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos à compreensão. 

 

 

【Tiếng Việt・ベトナム語】 

Thông Báo 

 

Lịch ngừng tạm thời điều trị cấp cứu 

Từ 21 giờ ngày 30/12 đến 13 giờ ngày 1/1 

 

Việc điều trị cấp cứu sẽ ngừng tạm thời để chuẩn bị cho công tác cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử.  

Đặc biệt, vào kỳ nghĩ cuối năm và năm mới, bệnh viện được dự đoán sẽ rất đông đúc, trong trường hợp 

không khẩn cấp, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của Quý khách để thay đổi ngày khám. 

Ngoài ra, sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, dự kiến thời gian chờ đợi sẽ dài hơn bình thường trong việc tiếp 

nhận, khám bệnh và thanh toán do những sự cố bất ngờ. 

Xin lỗi Quý khách về sự bất tiện này. Mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của Quý khách.  

 


