
 

 

 

【 Informações e cuidados a tomar sobre o Coronavírus e onde se consultar 】 

 

1. Antes de consultar o balcão ou ir a uma instituição médica pedimos que:  

○ Se estiver com febre e sintoma de gripe evite ir à escola, serviço ou sair de casa. 

○ Se sentir que está ficando com febre e com sintoma de gripe, pedimos que meça a temperatura 

corporal todos os dias e anote.  
 

2. Indicação para o balcão de atendimento e consulta caso esteja com tais sintomas:  

○ Se coincidir com os itens abaixo, consulte o balcão de atendimento: 

・Àqueles que têm falta de ar ( dificuldade em respirar ). 

・Àqueles que têm forte sensação de cansaço ( mal-estar ). 

・Àqueles que têm febre alta. 

・Aqueles que têm transtorno do paladar e pertubação olfativa. 

・Aqueles que tiveram febre acima de 37.5℃e depois baixou e alguns dias depois voltou com a  

 febre. 

○ Pessoas nas condições citadas abaixo tem mais facilidade de se contaminar. Por favor, consulte 

imediatamente. 

・Idosos 

・Diabete, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias ( COPD, etc. ).  

・Doenças subjacentes ou pessoa que faz diálise. 

・Pessoa com doença autoimune ou em tratamento de câncer. 

  ・( Para mulheres grávidas ) As grávidas também têm mais facilidade de se contaminar; por tanto,  

  se sentir algum sintoma consulte o balcão de atendimento. 
 

3. Solicitações para consultar uma instituição médica após o balcão de atendimento   

○ Ir somento à instituição médica recomendada pelo balcão de atendimento. Por favor, evite ir a mais 

de uma instituição médica. 

○ E quando for à instituição médica ir de máscara, fora isso lavar as mãos e fazer gargarejo ao voltar 

para casa. Utilizar máscara ou cobrir a boca e o nariz com lenço de papel ao tossir ou espirrar.  
 

4. Balcão de atendimento sobre o Coronavírus  

〇 Balcão de atendimento do novo coronavírus Tel: 084-928-1350 

※ Em caso de não falar a língua japonesa é possível utilizar a linha gratuita com um 

intérprete. 

〇 Centro Internacional de Hiroshima ( Hiroshima Kokusai Center ). Tel:0120-783-806  

・De segunda à sexta-feira, dàs 8:00 às 19:00 

・Aos sábados, dàs 9:30 às 18:00 

・Não atende nos domingos e feriados. 

 

2020.5.11 更新 
ポルトガル語(portugues) 

 

 

※ As línguas que estão disponíveis são: 

・Inglês            ・Tailandês  ・Hangeul ( coreano ) 

・Chinês           ・Espanhol  ・Tagalo 

・Vietnamita          ・Nepali  ・Português  ・Indonésio 

As últimas informações podem ser obtidas por 

aqui 

 

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/173298.html

