ポルトガル語

Àqueles que foram diagnosticados
com coronavírus
新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ

De acordo com as normas do Japão, os centros de saúde do governo desta
província não entrarão em contato com aqueles que não se enquadrem (em
nenhum dos itens de ①～④) a serem notificados. Portanto, confiram abaixo
os cuidados a serem tomados durante o isolamento e repouso médico,
acessando o link ou o código QR.
※Aqueles que se enquadrem nas condições citadas abaixo, receberão ligações do centro de saúde.
① Com idade acima de 65 anos ② Que necessite de internação ③ Que apresentem risco de agravamento, assim como necessitem de
medicamentos contra o novo coronavírus (exceto medicamentos contra resfriados) ou, que além do risco de agravamento, necessitem da
administração de oxigênio em decorrênca da infecção pelo novo coronavírus ④ Gestante

Cuidados durante o isolamento（https://www.pref.mie.lg.jp/KANSENJO/HP/m0348600021.htm）

・Confira sem falta os cuidados a serem tomados durante o isolamento.
(Informações sobre os cuidados durante o isolamento domiciliar, conteúdo
sobre os auxílios, entre outros.)
Sobre cuidados durante （↑）
・Mantenha-se em isolamento domiciliar até estar dentro das condições
o isolamento, acesse aqui.
determinadas de alta.
・Familiares que residem no mesmo endereço, se enquadram como contato próximo.
Sobre o período de isolamento（a partir de 7/9/2022) (https://logoform.jp/form/8vMX/131785）

・O dia que começou a manifestar os sintomas é considerado como dia 0 (zero), a
contagem dos dias para pessoas com sintomas é até o 7º dia, além de que, se a
condição de saúde estiver normal passados mais de 24h, poderá ter alta no 8º dia.
・Aos assintomáticos, conta-se a partir do dia de coleta da amostra como 0 (zero),
passando 7 dias, poderá ter alta no 8º dia. E, ao fazer o exame de antígeno no 5º
dia e o resultado saindo negativo, poderá ter alta no 6º dia.
Sobre o período do（↑）
isolamento, acesse aqui.
※Em caso de internação, haverá algumas alterações.
Contatos durante o período de isolamento domiciliar

・Em caso de agravamento da condição de saúde durante o isolamento, entre em contato com
a instituição médica que costuma ir ou no centro de saúde (hokenjo) de sua jurisdição.
Kuwana Hokenjo

0594-24-3625（dias úteis）
0594-24-3671

Iga Hokenjo

0595-24-8045

（sábados, domigos e feriados）

AM8:30
até
PM5:15

PM5:15 até
AM8:30

20220926版

Suzuka Hokenjo

059-382-8672

Owase Hokenjo

0597-23-3454

Tsu Hokenjo

059-223-5184

Kumano Hokenjo

0597-89-6115

Matsusaka Hokenjo

0598-50-0531

Yokkaichi-shi Hokenjo

059-354-8406

Ise Hokenjo

0596-27-5216

Para todas as cidades
（balcão de consultas em período noturno）

QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

059-224-2644
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