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A Senhores Moradores Estrangeiros da Província de Aichi
Oferecemos várias informações nesta página. Para mais informações, acesse os
sites citados abaixo ou ligue diretamente para o centro de atendimento.

Cuidado com pneumonia causada pelo novo coronavírus
Muitas pessoas contraíram a pneumonia causada pelo novo coronavírus na
China ou no Japão. Algumas pessoas da Província de Aichi também foram infectadas
pelo novo coronavírus. Esforce-se para a prevenção do contágio, como por exemplo,
lavar as mãos e utilizar máscara. (Assim como a gripe e influenza, as medidas são
iguais.)
Cuidado com pneumonia causada pelo novo coronavírus
-Utilizar máscara quando tiver sintomas como tosse ou espirro.
-Lavar as mãos ao voltar para casa.

Quando tiver febre ou tosse.
-Quando tiver febre, mede-a todos os dias.
- Por favor, ligue para um Centro de Saúde público mais próximo quando os estiver
números a baixo de (1) a (3).
(1) Se tiver febre de mais de 37,5 graus mais de 4 dias.
(2)Quando o seu resfriado não melhorar mais de 4 dias.
(3)Quando você sentir dificuldade para respirar ou muito cansado.
- Vá ao hospital onde o Centro de Saúde recomendou.

Estrangeiro que for viajar à China
Atualmente é muito difícil desembarcar no Japão, vindo da China.
- Pessoas que possuem o passaporte chinês emitido pela província de Hubei e
Zhejiang, não poderão desembarcar no Japão.

Hubei e Zhejiang

-As pessoas que foram à China não poderão entrar no Japão, a menos que possam
provar que não foram à província de Hubei e Zhejiang.
-Se tiver dúvida, entra em contato com a Agência do Controle de Imigração.
(atendimento em português, espanhol, inglês, chinês, filipino (tagalo) e coreano)
TEL：052-559-2150(Nagoya), 052-559-2112(Nagoya)
0532-32-6567(Toyohashi)
★Departamento de Medidas de Saúde da Província de Aichi (em japonês)
Pode obter informações atualizadas.
Site: https://www.pref.aichi.jp//soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html
★NHK World Japan
Pode obter noticiário sobre o novo coronavírus em vários idiomas.
Site: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
(Para selecionar a página de português, clicar o “Language”)

▼NHK world Japan▼

★Centro Multicultural de Aichi Telefone: 052-961-7902
Pode fazer consultas em vários idiomas como português, espanhol, inglês, chinês,
filipino (tagalo), vietnamita, nepalês, indonésio, tailandês, coreano e birmanês.
★Centro de Chamada Multilíngue da Província de Aichi (para turistas)
Pode fazer consultas em vários idiomas como português, espanhol, inglês, chinês,
filipino (tagalo), vietnamita, tailandês, coreano e francês.
Site: https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/
★Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (em japonês)
Pode selecionar o idioma de inglês, chinês ou coreano, clicando o “言語”.
Site: https://www.mhlw.go.jp/index.html

