Pessoas que tiverem com sintomas suspeitos de Coronavírus entrar e contato com o
“centro de consultas para pessoas suspeitas de contaminação por coronavírus”
ATUALIZAÇÃO 16/04/2020

- O telefone do Posto de Saúde Pública de Tobu mudou
- Além de ligações telefônicas o centro especializado do governo provincial de shizuoka está atendendo por
Fax também.

Para que as medidas corretas sejam tomadas quanto às pessoas que estiverem com sintomas suspeitos do
coronavírus, foram abertos nos Postos de Saúde de toda província os“centros de consultas para

pessoas suspeitas de contaminação por coronavírus”que fazem o atendimento pro
telefone.
〇Sintomas de gripe e febre à cima de 37.5 graus contínuos por mais de 4 dias
〇Sensação de cansaço e dificuldades respiratórias

※Pacientes idosos ou de doenças crônicas considerem os itens à cima já a partir de 2 dias seguidos
As pessoas que tiverem esses sintomas entre em contato com o centro da jurisdição de onde você mora
descrito na tabela abaixo (atendimento apenas em japonês)
※ Aqueles que não conseguem falar japonês entrar em contato entre 10:00 e 16:00 em dias úteis no
Centro Multicultural de Consultas Gerais da Província de Shizuoka CAMELLIA no telefone
054-204-2000
Os responsáveis por cada língua no CAMELLIA atendem durante a semana confrome abaixo, nos dias
que eles não se encontram será feito a tradução via o aplicativo com outro atendente.
（Português: Terças e Sextas）

（Espanhol: Terças e Sextas）

（Filipino: Segundas e Sextas）
（Vietnamita: Terças e Quintas）

(Chinês: Segundas e Quartas）
(Indonésio: Quarta e Quinta）

（Inglês:Segundas, Quartas, Quintas e Sextas） （Coreano：Segunda e Quarta Quarta-feira do mês）

Nome do local

Kamo-Hokenjyo
（Posto de Saúde
Pública de Kamo）

Jurisdição
（Local onde mora）

Dias úteis
8:30～17:15

Fora dos horários descritos
à esquerda, sábados
domingos e feriados

Shimoda-shi,Higashiizucho,Kawazu-cho,Minami
izu-cho,Matsuzaki-cho,N

0558-24-2052

090-3309-6707

0557-82-9125

〃

ishiizu-cho

Atami-Hokenjyo
(Posto de Saúde
Pública de Atami）

Atami-shi,Ito-shi

Numazu-shi,Mishima-shi
Tobu-Hokenjyo

,Susono-shi,Izu-shi,Izun

(Posto de Saúde

okuni-shi,Kannami-cho,

Pública de Tobu）

Shimizu-cho,Nagaizumi-

055-920-2082

〃

0550-82-1224

〃

0545-65-2156

〃

054-625-7084

〃

0538-37-2255

〃

cho
Gotemba-Hokenjyo
(Posto de Saúde
Pública de Gotemba）

Gotemba-shi,Oyama-ch
o

Fuji-Hokenjyo
(Posto de Saúde

Fuji-shi,Fujinomiya-shi

Pública de Fuji）
Chubu-Hokenjyo
(Posto de Saúde
Pública de Chubu）

Seibu-Hokenjyo
(Posto de Saúde
Pública de Seibu）

Shimada-shi,Yaizu-shi,F
ujieda-shi,Makinohara-s
hi,Yoshida-cho,Kawaneh
on-cho
Iwata-shi,Kakegawa-shi,
Fukuroi-shi,Kosai-shi,O
maezaki-shi,Kikugawa-s
hi,Mori-machi

Shizuokashi-Hokenjyo
(Posto de Saúde
Pública da Cidade de

Shizuoka-shi

054-249-2221

Hamamatsu-shi

053-453-6118

Shizuoka）
Hamamatsushi-Hokenjy
o
(Posto de Saúde
Pública da Cidade de
Hamamatsu）

＜Atenção＞
Pessoas que não tenham sintoma, mas queiram fazer consultas gerais sobre o coronavírus, favor contatar
o centro especializado do governo provincial de shizuoka em dias úteis de 08:30 às 17:15 no telefone
054-221-8560 ou no 054-221-3296 (somente em japonês) ou pelo FAX: 054-251-7188.
※ Aqueles que não conseguem falar japonês entrar em contato entre 10:00 e 16:00 em dias úteis no
Centro Multicultural de Consultas Gerais da Província de Shizuoka CAMELLIA no telefone
054-204-2000

