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Liên hệ khẩn cấp

Tư vấn điện thoại khẩn cấp

Xuất bản bởi: Thành phố Hirakata    2-1-20 Ogaitocho, Hirakata-shi, Phủ Osaka 573-8666   Điện thoại: 072-841-1221 Chỉnh sửa vào tháng 4, 2022

Liên hệ liên quan đến thiên tai Điện thoại Fax
Sở cảnh sát Hirakata (khẩn cấp)

110
841-8251

Sở cảnh sát Katano (khẩn cấp) 891-1346
Sở cứu hỏa (hỏa hoạn hoặc giải cứu) 119 119
Tòa thị chính Hirakata 841-1221 841-3039
Trạm cứu hỏa Hirakata 852-9933 852-9927
Trạm cứu hỏa Hirakata Higashi 852-9999 852-9929
(Sự cố về điện) 
Kansai Transmission and Distribution, Inc. 0800-777-3081 -

Số đặc biệt cho sự cố rò rỉ khí gas 0120-5-19424 0120-6-19424
(Các sự cố về nước) 
Cục thoát nước và cấp nước Thành phố Hirakata 848-4199 848-6508

(Các sự cố về điện thoại) 
Tiếp nhận sự cố dịch vụ NTT West 113

113 hoặc
0120-444-113 

(từ điện thoại di động)
0120-113-889

Bệnh viện Thành phố Hirakata 847-2821 847-2825
Trung tâm Y tế Công cộng Thành phố Hirakata 807-7623 845-0685
Phòng Cấp Cứu vào ngày lễ Hirakata
(Nội khoa và nhi khoa; mở cửa Thứ bảy, Chủ nhật, các 
ngày lễ, Tết)

848-1777 -

Phòng khám Nha khoa Khẩn cấp vào ngày lễ 
Hirakata
(Mở cửa Chủ nhật, ngày lễ và Tết)

848-0841 848-0841

Trung tâm Cấp cứu ngoài giờ cho trẻ em 
Kitakawachi
(Khoa Nhi, đến lớp 9; mở quanh năm) 

840-7555 840-7558

Liên hệ tư vấn Điện thoại Giờ
Đường dây nóng Sức khỏe 24 của Hirakata 
(tư vấn sức khỏe, thuốc, chăm sóc điều dưỡng, sinh con, 
nuôi dạy con cái và sức khỏe tâm thần)

0120-513-080
24 giờ một 

ngày, 365 ngày 
một năm

Trung tâm An tâm Khẩn cấp Osaka
#7119

(có thể gọi từ điện thoại di động)
06-6582-7119

24 giờ một 
ngày, 365 ngày 

một năm

Số điện thoại Tư vấn cấp cứu nhi khoa ngoài giờ 
tại Phủ Osaka

#8000
(có thể được gọi từ điện thoại 

cố định âm thanh cảm ứng NTT)
06-6765-3650

8 giờ tối đến 
8 giờ sáng, 

365 ngày trong 
năm

Trung tâm Thông tin Y tế Khẩn cấp Phủ Osaka
(cung cấp thông tin về các bệnh viện và phòng khám hiện 
có)

06-6693-1199
24 giờ một 

ngày, 365 ngày 
một năm




