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Publicação Prefeitura de Kosai
▶ Edição：Setor
Edição Setor de Atendimento ao Cidadão
(Shimin--ka)
☎ 053-576-1213
1213
Fax 053-576-4880
053
4880
▶ Website：
Website
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
▶ telefone direto c/intéprete
c/intéprete：
053-576-2211
053
9:00 às 16:30
(segunda à sexta)
※Poderão
Poderão haver casos de alterações no conteúdo pu
publicado
cado, devido aumento
do contágio do novo coronavírus.

Os
s sentimentos das crian
crianças
ças iluminam suavemente
こ

おも

やさ

て

子どもたちの
どもたちの思いが優しく照
しく らします
25 de julho(sab)
julho
à 1° de agosto(sab), foi realizado o 「8° Festival de Yukata de Yuu
Yuusuzumi
suzumi」,, no Seibu Chiiki Center. Neste ano, devido
ao aumento do contágio do novo conoranírus
conoranírus,, foi reduzido o tamanho do eve
evento. Foram enfeitadas as 200 lanternas
nas decoradas com
desenhos de personagens, monstrinho
monstri
Amabie e outros produzidas pelas crianças, que encantaram os visitantes.

▼conteúdo
conteúdo da pesquisa:

Vamos colaborar com o
Censo do Governo！
Governo
こくせいちょうさ

きょうりょく

・informações
informações relacionadas à todos da família(relação familiar,
ano e mês de nascimento,etc)
・sobre
sobre a família( total de pessoas na família, tipo da moradia,

ねが

国勢調査にご協力
協力をお願いします！
いします

etc)
▼como
como responder:

A partir de 14 de setembro de 2020 será realizado o censo do

1.Em meados de setembro, o

governo japonês. O Censo Populacional é uma pesquisa

funcionário pequisador irá passar na

estatística realizada de acordo com a lei. É destinado a todos

sua casa para deixar os documentos

aqueles que residem no Japão, independentemente da

da pesquisa na sua caixa postal ou

nacionalidade, e com obrigatoriedade de responder. O resultado

entregar de outras formas.

do Censo será utilizado como material básico para políticas e

2.Quando
2.Quando receber o ducumento
ducumento da pesquisa, acesse o site

medidas que visem contribuir para o desenvolvimento

para responder,
responder e responda às perguntas.

comunitário, facilitando, também,

▼período
período para responder: 14 de setembro à 7 de outubro.

a vida dos estrangeiros.

Para responder pela internet ↓

Pedimos a colaboração de todos

https://www.e-kokusei.go.jp/html/portal/pt/top.html
https://www.e kokusei.go.jp/html/portal/pt/top.html (Português
Português)

para
ara que respondam à pesquisa.

※O
※O questionário está disponível na internet em japonês,
português,
português, espanhol, vietnamita
vietnamita, chinês, coreano, inglês.

▼População
População alvo: todas as pessoas e suas famílias que

※Caso
※ aso não consiga responder pela internet, responda no

residem no Japão na data de 1° de outubro de 2020 (inclusive
( inclusive

questionário em papel e envie pelo correio.

estrangeiros). Será realizado no endere
endereço
ço onde moram

▼Informações: Setor de Planejamento e Política

atualmente, inden
indenpendente
pendente se foi feito ou não o processo de

(Kikakuseisaku
Kikakuseisaku-ka)
Kikakuseisaku

registro de endereços.

053-576-4521
4521 FAX 053--576-1139
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Exame Médico
Médico para as crianças
pré-escolares
pré escolares que ingressarão à escola
Primária (Shoogakkoo)

Perguntas frequentes e Respostas sobre o
contágio do Novo Coronavírus
しんがた

かんせんしょう

しつもん

こた

新型コロナウイルス感染症
コロナウイルス感染症についてよくある質問
についてよくある
と答
答え

しょうがっこう
しょうがっこうにゅうがくまえ

けんこう
けんこうしんだん

じっし

小 学 校 入 学 前 の健康
健康診断の実施
施について

1.A
A prefeitura de Kosai não
ão anuncia as

Será realizado o exame médico para as crianças que irão

informações sobre os contagiados ?

ingressar à escola primária em abril de 2021.. Enviaremos o aviso
em meados de setembro, para os pais de crianças que se

Como a prefeitura de Kosai não tem a autoridade de

encaixam nesse caso. Os pais devem

estabelecer o Hokenjo
Hokenjo(Centro
(Centro de Controle de Saúde e Higiene)
Higiene),

acompanhar seus filhos no dia do exame.

somente pode anuncia
anunciar as informações obtidas dentro do padrão

Crianças alvo】
alvo】Nascidas
Nascidas em
【Crianças
02/04/2014 (H26) à 01/04/2015 (H27)

notificado pelo governo da província.

Levar】①Ficha
Ficha para o exame
【Levar
(será enviado em meados de setembro),

2. Por que o local de residencia do contagiado é anunciado

②Formulário
Formulário de solicitação para receber a ficha de controle do

como 「Seibu
eibu Hokenjo Kannai
Kannai」」(dentro
(dentro da região
região de controle

cotidiano escolar (será
será enviado em meados de setembro),

do Centro de controle de saúde da região Oeste)

③sapatilha
sapatilha de dentro (Uwabaki) , ④sacola de plástico para por o
sapato de fora
Programação】
【Programação
】

Sobre
obre a cidade onde reside a pessoa diagnosticada com o
novo coronavírus, sse
e a pessoa diagnostiada concordar que seja

Escola

anunciada a cidade onde reside, poderá ser anunciada como
morador de 「Kosai
Kosai」. Porém, se a pessoa não concordar, será
anunciado como 「S
Seibu
eibu Hokenjo Kannai」(dentro
Kannai (dentro da região
região do

Washizu
Shoogakkoo

Centro de controle de saúde da região Oeste). Além
ém de Kosai, as
6 cidades de Iwata, Kakegawa, Fukuroi, Omaezaki, Kikugawa e
o distrito de Mori-cho,
Mori cho, também fazem parte da administração do

Shirasuka

Centro de controle de Saúde da região Oeste

Shoogakkoo

(Seibu Hokenjo Kannai)

Dia e horário
10 de novembro (3ª)
recepção 12:55 à 13:10
Explicação
ão 13:10 à 13:25
(13:30 começa
omeça o exame
exame）
21 de outubro (4
(4ª)
recepção 13:00 à 13:10
explicação13:10 à 13:30

Local do
exame
Washizu
Shoogakkoo

Shirasuka
Shoogakkoo

(13:30 começa o exame
exame)

Apartir de
d 22 de agosto, mesmo não tendo a autorização
※Apartir
da pessoa diagnosticada com o novo coronavírus, é
anunciada o nome da cidade onde ela reside.

Higashi
Shoogakkoo

26 de novembro (5
(5ª)
recepção 13:00 à 13:10
explicação13:10 à 13:25
(13:30 começa
omeça o exame)

Higashi
Shoogakkoo

3.As
As pessoas em minha volta dizem,
“Em Kosai não tem muito risco de

Okasaki

contágio então não precisa tomar

Shoogakkoo

muito cuidado.” É verdade?

13 de outubro (3
(3ª)
recepção 12:50 à 13:05
explicação13:05 à 13:30

Okasaki
Shoogakkoo

(13:30 começa
omeça o exame)

Continua aumentando o contágio em todo o país. Pedimos

Chibata

para que tomem cuidado, e continuem tomando medidas de

Shoogakkoo

14 de outubro (4
(4ª)
recepção 12:50 à 13:00
explicação13:20 à 13:30

Chibata
Shoogakkoo

(13:30 começa
omeça o exame)

prevenção como usar máscaras e outros, para evitar o contágio.
Até aparecer os sintomas da doença demora alguns dias. E
Arai

também, demora um pouco até sair o resultado do exame e ser

Shoogakkoo

anunciado. E, para trabalhar ou fazer compras temos que nos

28 de outu
outubro (4ª)
recepção 12:40 à 13:10
explicação13:10 à 13:25
(13:30 começa
omeça o exame)

Arai
Shoogakkoo

mover de uma cidade pa
para
ra outra e também poderá haver
aglomeração de pessoas. Em qualquer lugar ou momento,

※Todo
Todo ano, o exame médico da escola Arai Shoogakkoo era feito

poderá originar um Kurasuta (contágio em grupo). Independente

no Arai Chiiki Centa,
Centa, mas este ano será no Arai Shoogakkoo.

de ter ou não contagiados na cidade, vamos pensar no risco de

※Se
Se pretende
pretende mudar de endereço dentro da cidade, ou para outr
outra

contágio e agir com muita cautela.

cidade até 31 de março de 2021
2021, favor avisar antecipadamente o

▼Informações
Informações : Setor de Saúde

setor de Escolas e Educação.
▼Informações
Informações : Setor de Escola e Educação
(Gakkoo
Gakkoo Kyooiku-ka)
Kyooiku
053-576-4798
4798 FAX 053-576
576-1184

(Kenkoo Zooshin-ka)
Zooshin ka)
☎ 053-576-1114
053
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20 à 26 de setembro é a semana de
proteção aos animais.
ど う ぶ つ あ い ご しゅうかん

9 月 20 日～26 日は
は動物愛護週間です
Precisamos compreender bem e aprender a criar os animais
corretamente, construindo assim, um ambiente com coexistência
e prosperidade mútua entre os humanos e os animais.

Onde descartar】
descartar
【Onde

▼Não
Não abandone o animal

Região
gião de Kosai: caixas(containers)
(containers) para materiais recicláveis,
recicláveis

Se abandonar o animal doméstico, estar
estará
á infringindo a lei de

nos
nos postos de coleta

proteção e controle de animais, e será penalizado com até 1 ano

Região
Regi de Arai: redes do posto de coleta do lixo

de prisão ou pagará
á uma multa de até ¥1,000,000.
1,000,000.
▼Às
Às pessoas que criam cachorros de estimação
・o dono do cachorro tem a obrigação de limpar e desfazer
das fezes do seu cão.
・passear
assear com o cão sem o guia, é muito perigoso.

▼Informações :Setor
:
de Medidas de Reduç
Redução do Lixo
(Centro de Controle do Meio Ambiente)
(Haikibutsu Taisaku-ka
Taisaku ka (Kankyoo Center))
TEL：053-577
TEL
577-1280

・quando
uando começar a criar o cão, deve registrá
registrá--lo na prefeitura.
・vamos
amos passear com ele respeitando as boas maneiras.
・todo
odo ano, uma vez por ano, o dono deve vacinar o cão contra
a raiva.
raiva

FAX
FAX：053-577--3253

Feriados da Prefeitura de Setembro
がつ

し やくしょ
やくしょ

やす

9月の市役所 のお休み

・por
por lei, é determinado que coloque,

Fechado aos sábados,
ábados, domingos e feriados

sem falta, a plaqueta de registro e de

Feriado de setembro:

vacinação na coleira do cão.

21(2ª) Dia do Idoso

・se
e seu cão fugir e ficar perdido, avise

22(3ª)) Equinócio de Outono

o setor do meio ambiente
mbiente da prefeitura.
▼Para
Para aqueles que criam gatos de estimação
・Se
Se você cria o seu gato fora de casa, ele pode pegar doenças

Pagamento dos Impostos de Setembro

de outros animais
animais selvagens. Pode também, sofrer acidentes

がつ
がつ

のうぜい

9月
月の
の納税

ou outros. E também, podem causar transtornos aos outros

Prazo de pagamento: 30 de setembro

moradores da vizinhança
vizinhança,, como entrar nos terrenos dos outros

❏Taxa
Taxa do Seguro Nacional de Saúde (3ª parcela)

e deixar suas fezes e out
outros, sem o dono saber. Vamos
criá--los
los dentro de casa.
▼Para
Para pessoas que d
dão
ão comida para os gatos sem donos

▼Informações : Setor de Seguro e Aposentadoria (Hoken
Nenkin-ka)
Nenkin

053-576-4585
053
4585

FAX
FAX. 053-576
576-4880

Dando comida para esses gatos, não somente podem
pode gerar
problemas com os se
seus
us vizinhos. Pedimos
Pedimos que parem de deixar
a comida e tenham a responsabilidade de limpar as fezes e

População de Kosai
(dados atuais de 31 de julho 2020)
2020

urinas deixadas por eles.
Para os gatos sem donos, a prefeitura apoia parcialmente na

こ
こ さ
さ い
い し
し

ねん

がつ

にちげんざい

Total geral de habitantes】
habitantes 】
【Total

informações sobre o auxílio das despesas,
entre em contato.

Homens
30,482

▼Informações
Informações : Setor do Meio Ambiente
(Kankyoo-ka)
(Kankyoo
☎ 053-576-4533
053
4533 FAX:053
FAX:053-576-4880
4880

Mulheres
28,946

Total
59,428

Habitantes estrangeiros】
estrangeiros
【Habitantes
Homens
1,967

Modo correto de descartar a garrafa Pet
ただ

じんこう

(湖西市
湖西市の人口（2020
2020年7月31日
日現在）

despesa da cirurgia de castração. Para mais

す

Mulheres
1,530

Total
3,497

Total geral de estrangeiros por nacionalidade
nacionalidade】
【Total

かた

ペットボトルの正
正しい捨て方
★A
A garrafa Pet
Pet pode ser reciclada. Não misture com os lixos
queimáveis e não queimáveis.
【como
como descartar a garrafa Pet
Pet】
】
① Retirar
R
a tampa
② descolar
descolar o rótulo e fitas adesivas
③ Enxaguar
Enxaguar e secar dentro da garrafa
④ Separar
Separar a garrafa como reciclagem de garrafas pet e a
tampa como materiais recic
recicláveis
láveis de plástico de marca
“PURA” e colocar nos locais definidos

Nacionalidade
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Habitantes

Porcentagem de
estrangeiros dentro do
total de habitantes

brasileiros

1,864

53,30％

peruanos

462

13.21％

vietnamitas

357

10.21％

indonésios

260

7.43％

filipinos

211

6,03％

outros

343

-

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacional de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ
≪Atendimento≫Japonês：segunda～sexta

10:00～15:00 ★ Português: segunda-feira 12:30～14:30【

＊Kosai Tabunka Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

“Suiyoobi Chikyukko Hiroba”

Consulta Jurídica Gratuita para Estrangeiros

Prática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará

が い こく じん む り ょ う そうだん

外国人無料相談(c/ hora marcada)
※Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.
▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina 1F
▼trazer : zairyuu card, passaporte ▼custo: gratuito
▼tipos de consultas: problemas do dia-a-dia, assuntos sobre
processos de visto de permanência, divórcio, dívidas
▼outros: 45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia
▼Informações e reservas: Associação de Intercâmbio
Internacional de Kosai (KOKO) /FAX: 053-575-2008
(intérprete em português na segunda-feira das 12:30～14:30)

por uma entrevista.
▼trazer: livros da escola, lápis, borracha e caderno.
▼local: Kosai Shimin Katsudoo CenterPrédio Emina, 2º andar
(atrás da estação de Washizu) ▼custo :¥300 por vez
Dia da
semana

mês

quarta

dia

setembro

9,16,23,30

outubro

7,14,21,28

horário

15:30～17:30

Dia de semana

Kinyoobi Chikyukko Hiroba

quarta

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também
podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola
japonesa. Para participar, passará por uma entrevista.
▼trazer: tarefas: livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno.
▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center ▼custo :¥300 por aula
Emina, 2º andar (atrás da estação de Washizu)

domingo

Dia da
semana

sexta

mês

dia

4,11,18,25

setembro

2,9,16,23,30

outubro

6,13,20,27

outubro

4,11,18,25

horário

2

13:30～16:30

20

10:00～13:00

7

13:30～16:30

18

10:00～13:00

Evento da Associação de Interc. Internac.
Estamos recrutando filmagens, tema「Meu orgulho」!

horário

Será realizado o “KOKO Matsuri”,no dia 29 de novembro (dom),
pela internet. Estamos recrutando filmagens para transmitir
dentro do evento.
▼conteúdo: filmagens de até 30 segundos
com o tema,「Meu orgulho」(Ex:cultura, dança,
culinária, especialidades, meu filho, (pode ser
animais também), paisagens de Kosai,etc).
▼regulamento de participação:morador da
cidade, ou pessoas que trabalham na cidade
▼período do recrutamento:
20 de agosto (5ª) à 20 de setembro (dom)
※vejam mais detalhes na website ⇒
▼informações：Associação de Interc.

18:00～19:30

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F

setembro

dia

“KOKO Matsuri”

※comparecer no dia, direto no local

dia

outubro

domingo

Vamos estudar japonês, em diálogo simples e fácil de entender.

mês

mês
setembro

quarta

Nihongo Café
▼quando: ※domingo

・FAX 053-575-2008】

horário
10:00～12:00

Intern. de Kosai ☎/FAX: 053-575-2008

がつ

Plantão do mês de Setembro 9:00～17:00
Dia
6

13

(dom)

(dom)

20 (dom)
21 (seg)

22 (ter)

27 (dom)

きゅうじつとうちょくい

9月の休 日 当直医

Hospitais e Clínicas

Telefones

Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia)

☎ 053-578-1092

Koide Seikei Geka・Hifuka (Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

☎ 053-575-1080

Kurinikku Ida (Clínico geral/cirurgia/ /gastroenterologia/mamas)

☎ 053-595-1188

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

☎ 053-594-7277

Gotoo Naika Iin (Clínico geral/pediatria)

☎ 053-572-3292

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

☎ 053-574-2315

Ushida Kurinikku (Cirurgia/ clínico geral/ gastroenterologia/ pediatria/ dermatologia)

☎ 053-574-2252

Seien Hifuka-Clínica de Alergia (Dermatologia/ alergologia)

☎ 053-574-3741

Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia)

☎ 053-595-0780

Ariki Ganka (oftalmologia)

☎ 053-576-0053

Kimoto Shoonika (Pediatria)

☎ 053-576-1938

Arai Ganka (oftalmologia)
☎ 053-594-7104
※Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai”.
☆Atendimento de Emergência： Kosai Byooin ☎ 053-576-1231 (intérprete em português de segunda a sexta-feira das 9:00 às 12:00.)
Hamana Byooin ☎ 053-577-2333 (intérprete em português de terça a sábado das 9:00 às 13:00.
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CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,
TRABALHOS EM CASA

EXAME DE AIDS E CONSULTAS
けんさ

そうだん

エイズ
エイズ検査・相談
相談 (marcar hora)

ないしょく
ないしょくそうだん

内 職 相談

▼data
data e horário:
horári : 10 de setembro 9:30～11:30

▼requisitos
requisitos necessários: conversação em

24 de setembro 17:00～19:45

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼locall: Prédio do Governo de Shizuoka
Chuuen (oeste) no consultório do 1º and
andar
(Chuuen Soogoo Choosha Nishi - kan

▼data
data e horário: terça-feira

1 kai Kenshin

▼loca
local : Arai Chiiki Center

Shitsu )〔Iwata
Iwata-shi
shi Mitsuke 3599-4〕

▼assunt
assunto: exame de sangue para pessoas preocupadas com a

9:30～16:30
16:30

▼assunt
assunto: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas. ※não
não

▼informações:
▼informações Agência de Emprego Público de Hamamatsu

tem intérprete em português

Posto em Kosai (Hello
(H
Work Hamamatsu)

▼informaçõe
informações : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

☎ 053-594-0855
0855

(Seibu Kenko Fukushi Center)
Center)☎ 0538-37-2253
2253

CONSULTAS PARA MULHERES

Fax.0538-37-2224
Fax.0538
※
※Por
Por ser com hora marcada, favor telefonar
antes. O custo do exame e consulta é gratuito.

じ
じょ
ょせ
せい
いそうだん

女性 相談
A consultora
consu
ouve suas preocupações e inseguranças. Por

“HELLO WORK ”CONSULTORIA
TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.
▼quando:1ª,
▼quando: 2ª,3
,3ª, 4ª quinta-feira
feira do mês (exceto nos feriados)

がいこくじんそうだん

ハローワークの
ハローワークの外国人
外国人相談コーナー

Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

Pessoalmente: 13:00～16:00
13:00 16:00

▼quando
quando: terça à sábado ((9:30～
～17:00)

(faça
(fa a sua reserva)

※ Com atendimento em português.

▼loca
local : falamos na hora da reserva

(10:00
10:00～12:00 e 13:00
13:00～17:00)

▼Reservas:setor
▼Reservas:setor de Atendimento ao

▼local:: Arai Chiiki Center ▼custo
custo : Gratuito

Cidadão da Prefeitura de Kosai

▼informaçõe
nformações: Shoo
Shookoo Kankoo-ka
Kankoo

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo
Kyoodoo-ka),
ka), nas terças e

☎ 053-594-0855
053
0855

quartas-feiras
quartas feiras das 9:00 às 13:00 (Não funciona n
nos
os feriados)
☎ 053-576
6-1213
☆Se
Se precisar de intérprete,, fale na hora da reserva.

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.
＊Atendimento
Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou
não poderá ser atendido no dia.

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

がいこくじん
がいこくじん

そうだんかい

(外国人
外国人のための相談会
相談会)

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.
※Por
Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã
não
o ser aceito.

■ Associação de Intercâmbio

■ Associação de Intercâmbio

Internacional de Hamamatsu

Internacional de Toyohashi

HICE

▼local:
local: Hamamatu
Hamamatu-shi Naka-ku
ku Hayauma-cho
Hayauma cho 2-1,
2 1, CREATE
Hamamatsu 4F

(Toyohashi-shi
(Toyohashi shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33
33-1
1 Kaihatsu

☎ 053-458-2170
2170 Fax: 053-458-2197
053

Biru 3⁰
3 andar ☎ 0532-55-3671
3671 )

E-mail:
mail: info＠hi-hice.jp
hice.jp

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na região.
região ＞
＜Espaço

Consultas do dia-a-dia
dia
＜Consultas
＞

Consultas do dia-a
dia a-dia
dia com consultor estrangeiro
▼dia
dia e horário : 3ª à 6ª feiras

▼data
data e horário :

9:00～17:00
9:00

Terça e quinta-feira
quinta

Sábados e domingos 10:00～16:00
10:00

1º e 3º sábados

Consulta gratuita Jurídica
Jurídica＞(por
(por ordem de recepção)
＜Consulta

e domingos
10:15～17:00
17:00

Com Advogados, Despachantes Administrativos
▼dat
data : 24 de setembro (quinta-feira)
(quinta
（recepção:9:00
recepção:9:00～12:00
12:00 (reservar diret
direto no local)）
local)
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Programação
Entrega do Boshi
Techoo (caderneta
materno-infantil) e aula
p / gestantes

Aula sobre
comidinhas para
bebês ★

Aula para mães de
bebês de 7 a 8 meses

Aula de aniversário de
1 ano da criança

Exame de 1 ano e 6
meses
★

participantes

Gestantes

17/setembro (5ª)

nascidos em junho de
2020

22/outubro (5ª)

nascidos em janeiro
de 2020

06/outubro (3ª)

nascidos em outubro
de 2019

03/setembro (5ª)

nascidos em novembro
de 2019

02/setembro(4ª)

nascidos em março de
2019

07/outubro(4ª)

agosto à 7 de
setembro de 2018
nascidos em 8 à 28 de
setembro de 2018

Exame de 3 anos
★

9:15～11:30
※Recepção:
9:00～9:15

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

Centro de Saúde
(Oboto) 2º andar
Eiyoo Shidoo Shitsu

19/outubro (2ª)

nascidos em junho de
2017

16/setembro(4ª)

nascidos em julho de
2017

21/outubro(4ª)

・Atestado de Gravidez
・Caderneta materno
infantil(p/quem tem)
・zairyuucard e cartão
de aviso do My number

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho
・questionário
・suporte(canguru)
・Caderneta
materno-infantil
・Toalha de rosto

Centro de Saúde
(Oboto) 2º andar
Kenkoo Hooru

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho
・questionário
・escova de dentes
※vir com os dentes
escovados

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

・Caderneta
materno-infantil
・questionário
・escova de dentes
※pais e filhos,
venham com os
dentes escovados

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho
・questionário
・escova de dentes
※vir com os dentes
escovados

14/setembro(2ª)

＊

levar

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho

9:15～10:30
※Recepção:
9:00～9:15

20/outubro (3ª)

nascidos em fevereiro
de 2019

Centro de Saúde
(Oboto) 1º andar Setor de
Saúde

9:15～11:00
※Recepção:
9:00～9:15

15/setembro (3ª)

nascidos em fevereiro
de 2020

local

8:30～17:00
※quarta-feira
8:30～12:00

Recepção nos
dias úteis

nascidos em maio de
2020

nascidos em 17 de
Aula para crianças de 2
anos e seus pais

quando

Consultas sobre pré-natal,puericultura,desenvolvimeto da criança,alimentação,nutrição,dentição,etc. Reservar sua hora por telefone até

Consulta de
desenvolvimento
infantil
(com hora marcada)

um dia antes da consulta.Os interessados que necessitem de intérprete,deverão se informar no Centro de Saúde.

Interessados＊Para evitar
o contágio do novo
coronavirus, é preciso marcar

※Recepção:
9:30～11:00

24/setembro (5ª)
29/outubro(5ª)

hora, mesmo só para pesar.

Espaço para
Brincadeiras
(Asobi no hiroba)

［Atenção］

Centro de Saúde 2ºandar
(prédio Oboto)
Kenkoo Hooru

Caderneta
materno-infantil /
toalha de banho

Poderão estar medindo o peso, altura, usar os brinquedos, e brincar à vontade.Participem sem compromisso.
※Os interessados que queiram consultar, favor procurar o Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shien-ka)
segunda à quinta 9:00～15:00 ☆
Centro de Saúde(Oboto)
sexta
13:00～15:00
Salão Asobi no Hiroba 2ºandar
● Não será mandado nenhum aviso.
● Antes do exame, não dar de comer e beber para a criança.
● A folha de exame da caderneta materno-infantil (Boshi Techoo) deve ser preenchida pelo responsável
● O número de vagas no estacionamento do Centro de Saúde (Oboto) é limitado, poderá estacionar no estacionamento
atrás da Prefeitura. ●antes de vir, favor medir a febre. ●Tomem medidas de prevenção contra o contágio.
●Se a criança ou alguém da família estiver doente, não venham no exame. ● Se estiverem preocupados ou com
dúvidas, entrem em contato conosco.
Interesssados

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses e de 3 anos, colsultas de 2 anos(no dia com＊)tem intérprete em português e espanhol.
Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura.
☆ Nos dias 2, 16 , sábados, domingos e feriados não funciona.
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)
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☎ 053-576-4794 Fax.053-576-1150

