
Caso desconfie que contraiu o Novo Coronavírus
Caso tenha sintomas de gripe tais como febre ou tosse, deixe de ir à escola ou trabalho e evite ao
máximo sair de casa. Porém, em primeiro lugar, consulte-se com seu médico. Caso não tenha um
médico que sempre visite e não souber onde se consultar, entre em contato com as instituições a
seguir, por telefone:

■Centro de exames e consultas (Shinshiro)
Horário de funcionamento: De segunda à sexta: 9:00 às 17:30
Telefone: 0536-23-5999
Endereço: Vigilância Sanitária de Shinshiro (Aichi-ken, Shinshiro-shi, Nakano 6-1)

■Período noturno ou feriados
Horário de funcionamento: De segunda à sexta: 17:30 às 9:00

Sábado, domingo e feriados: Atendimento 24 horas
Telefone: 052-856-0315

Caso você ou um de seus familiares teste positivo ou tenha contato
direto com um contaminado
Para evitar a maior contaminação, pedimos que informem imediatamente à escola frequentada ou
ao seu local de trabalho. Caso seu(s) filho(s) frequentem alguma das escolas de Shinshiro, basta
mandar uma mensagem (SMS) para o telefone abaixo.

■Caso a criança frequente uma das escolas de Shinshiro
Enviem uma mensagem (SMS) para o telefone abaixo

Telefone: 070-22-13-3430
Conteúdo da mensagem: Nome da escola, nome da criança
(A mensagem pode ser enviada em romaji. Ex: Shinshiro shogako, Da Silva João)

Ao receber a mensagem, o diretor da escola responderá.

■Caso a criança frequente um dos jardins de infância de Shinshiro
Durante o dia, de segunda à sexta: Informe diretamente ao jardim de infância frequentado
Durante à noite ou feriados: 0536-23-1111 (Prefeitura de Shinshiro)

Ao ligar, informe o nome do jardim de infância, o nome da criança, e o telefone de contato. O diretor
do jardim de infância entrará em contato assim que possível.

(Ex: Shinshiro kodomoen, Da Silva Maria, 000-0000-0000)

Não sabe dizer seu telefone em japonês? Siga este guia!

※Vamos utilizar mascaras para não contrair nem espalhar o vírus!

1 – Íti 2 – Ní 3 – Sân

4 – Yôn 5 – Gô 6 – Rôku

7 – Nana 8 – Ráti 9 – Kiu

0 – Zero


