Informativo da Prefeitura de

▶ Publicação：Prefeitura de Kosai
▶ Edição：Setor de Atendimento ao Cidadão
(Shimin-ka)
☎ 053-576-1213
Fax 053-576-4880
▶ Website：
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
▶ telefone direto c/intéprete：
053-576-2211 9:00 às 16:30
(segunda à sexta)

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento
do contágio do novo coronavírus.
こ さ い

たんさく

Vamos pesquisar mais sobre a cidade de Kosai(湖西を探索しよう)
As pessoas da antiga Era acreditavam que Deus estava no céu, e oravam e festejavam para chamá-lo à Terra. Os locais escolhidos para
a chamada era no topo da montanha, de pedras e árvores gigantes, e outros onde acreditavam que havia algo divino. Na região norte de
Kosai, há um local onde se pode sentir lembranças santuárias.

Se prepare antes que ocorra um terremoto

6 de dezembro(dom) é dia de Prevenção
contra Desastres Regional

○Vamos prender bem os móveis dos compartimentos da
casa

～Preparem-se contra o Terremoto～
がつ

にち にち

ち い き ぼ う さい

ひ

○Vamos preparar os materiais e estoques de emergência

12月6日(日)は「地域防災の日」です
じ し ん

そな

Suprimentos de emergência (o que preparar para levar no

～地震に備えましょう～

refúgio)

O Japão é um país onde ocorrem muitos terremotos. Num

Vamos preparar os alimentos(enlatados,etc) e bebidas para 3

terremoto forte, a televisão poderáse mover e até voar, e a
geladeira poderá tombar. Junto com o terremoto, poderá vir

dias, lanternas, remédios e por numa mochila.

um Tsunami (maremoto), ou até acontecer um incêndio.

Estoques de emergência (o que deixar preparado em casa)

Procurem obter as informações corretas do terremoto e fazer

Estocar em casa, comida e bebida (3L para 1 dia) para 7 dias,
banheiro portátil, fogão de mesa, e outros que sejam nencessário

os preparativos necessários de prevenção.

○Participem do treinamento contra calamidades do bairro

Quando acontecer um Terremoto…

Em Kosai-shi, é realizado o treinamento contra calamidades

○Proteja-se: cubra a cabeça com almofadas, e esconda seu
corpo embaixo de uma mesa firme ou outros, e espere

em todos os bairros, nos meses de setembro, dezembro e

tranquilizar o tremor.

março.(Esse ano, alguns bairros não realizaram por motivo

○Faça um caminho de refúgio: a porta pode se entortar e não

do novo coronavírus). Vamos participar do treinamento. E

abrir. Ao sentir o tremor no chão, abra a janela e a porta para ter

participando terá a oportunidade de fazer amizades com os

a saída para fugir.

vizinhos, assim poderão pedir socorro ou se ajudarem
quando for preciso

Quando o tremor acalmar...

▼Informações

○Refugie com calma：apague o fogo, feche o registro do gás,
desligue a caixa de registro da luz, para evitar um incêndio.

Setor de Gestão de Crises

Verifique a segurança ao seu redor, e comece o refúgio com

(Kiki Kanri-ka) ☎ 053-576-4538

calma e segurança.

FAX 053-576-2315

○Procure obter informações corretas：obtenha informações
corretas na rádio ou na televisão. A prefeitura de Kosai envia
informações sobre dos desastres naturais e outros pelo email

Faça o
cadastro
por aqui

“Boosai Hotto meru”. Faça o seu cadastro antes que aconteça o
desastre. Podem escolher entre os 4 seguintes idiomas:japonês,
português, espanhol, japonês fácil.
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◆Balcão de consultas

Projeto Kosai Purpple Ribbon 2020

●Consultas para mulheres (Kosai) 053-576-4878

こさいパープルリボンプロジェクト2020

《Entrevista（com hora marcada）》
・Toda quinta-feira（exceto na 5ª quinta-feira do mês e feriados）

É um projeto baseado para despertar a atenção ao abuso e

13:00～16:00

na violência doméstica (DV), com a finalidade de encorajar as

・contato agenda:Prefeitura Municipal de Kosai・Setor de

vítimas. Usando a fita roxa, demonstrará o intuito de erradicar a

Atendimento ao Cidadão ☎ 053-576-1213

violência. Em Kosai-shi, haverá o movimento de

※Ao recebermos a ligação para agendamento, passamos

conscientização em novembro, usando a fita roxa, além de criar

para a intérprete (português ou espanhol)

uma seção de livros relacionados ao DV . Vamos participar com

Favor ligar na terça ou quarta-feira das 9:00 às 13:00.

o propósito de criar uma sociedade sem qualquer violência.

(fechados nos feriados).

◆Esses tipos de comportamentos são DV

《consulta por telefone (somente em japonês)》

Tipo da

Exemplos de comportamentos

violência
Física
Psicológica
ou

※Se precisar de intérprete, fale na hora do agendamento
・Toda quinta-feira（exceto na 5ª quinta-feira do mês e feriados）

Agride, bate(dá socos,etc), chuta, joga objetos na

10:00～12:00 ☎053-576-4878

pessoa

●Consulta de DV＋(Ministério do governo)

Ofende ou ameaça verbalmente, humilha (fazer de

Podem fazer consultas para conversar

bobo), ignora

emocional
Força a ter relações sexuais sendo que não deseja,
Sexual

não se importa com a gravidez, não colabora com a

Financeira

Acesse

no Language o seu idioma.

por aqui

●Governo de Shizuoka, Centro de Igualdade de Gêneros Azarea

contracepção
Social

em 10 idiomas. Selecione

Limita e monitora o contato com outras pessoas
Não dá dinheiro, não deixa trabalhar

◆Isso pode ser um Deeto DV(entre os namorados)

・Consulta para mulheres

☎ 054-456-7879

・Consulta para homens

☎ 054-272-7880

●Polícia de Kosai

☎♯9110

●Centro de Apoio às Vítimas de Violência de Shizuoka(SORA)

Deeto DV é a violência que ocorre entre os namorados.

☎054-255-8710

【Em detalhes】

▼Informações :Setor de Colaboração aos Cidadãos,

・faz ligações telefônicas ou manda mensagens com frequencia

(colaboração aos cidadão)(Shimin-ka, Shimin Koyoodoo-ka)
☎ 053-576-1213 FAX 053-576-4880

e é insistente.
・checa constantemente o histórioco das ligações e mensagens

Vamos Reduzir o Lixo de cozinha

recebidas, apaga os números de telefones e mail adress sem a
sua permissão.

なま

へ

生ごみを減らそう

・humilha e ofende verbalmente, usando palavras como,

★Será que o mal cheiro e os bichos que junta no lixo

「Bobo(a)!」「Feio(a)!」「Inútil!」e outros.
・fala em voz alta, fala grosso gritando.

biodegradável (da cozinha) não estão te incomodando? Pode-se

・bate ou dá socos no rosto, ombros, peito ou chuta o corpo

reduzir o lixo da cozinha usando as seguintes maneiras.

・não usa preservativos para não engravidar e força a ter

① Espremer, tirar o excesso de àgua e secar

relações sexuais sem a vontade da companheira, e não se

80% do lixo é composto de àgua. Tirando o excesso de àgua

responsabiliza pela gravidez da namorada.

diminui a possibilidade de originar o mal cheiro e aparecer

・força a dar presentes e obriga a pagar

bichos, e tornando o lixo mais leve
② Procure não comprar muitos alimentos e terminar de

as contas dos restaurantes.
【Para quem quer saber mais…】

usar os que já tem em casa

「Sukina Hitoga Dekitara Yonde Hoshii 10 no Koto」

Se for fazer compras, use tudo que tem em casa primeiro, e

(Itens que gostariamos que lessem quando surgir uma pessoa

procure comprar só o que for necessário.

que você gosta)（japonês,português,inglês）

③ Vamos fazer adubbo com o lixo biodegradável

（Edição do Governo de Shizuoka）

Se fazer o adubo com o lixo da cozinha, não precisará deixar o

◆Não carregue o peso dessa preocupação sozinha!

lixo em casa até o dia da coleta. Reduz o mal cheiro também. Na

É muito preocupante, pois em consequência do novo

compra do aparelho de fazer adubo com o lixo da cozinha,

coronavírus, têm aumentado os problemas de insegurança e
stresse no cotidiano,
e com isso podem

poderá usar o sistema de auxílio da prefeitura de Kosai.

Faça o
douwload
por aqui

▼Informações :Setor de Redução do lixo , Centro de Controle
do Meio Ambiente

surgir e aumentar

(Gomi Genryouka-ka Kankyoo Center)) ☎ 053-577-1280
FAX：053-577-3253【website】Kosai Risaikuru Buscar

os casos de DV.
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Feriados da Prefeitura de Novembro

Empréstimo de assistência social
para famílias somente
com pai ou mãe e filhos

がつ

し やくしょ

やす

11月の市役所のお休み

Fechados aos Sábados
e Domingos.

ふ ふ く し し き ん かしつけき ぼ う し ゃ ぼしゅう

婦福祉資金貸付希望者募集

Feriados:

Para filhos de famílias de mães (ou pai)sozinhas(os)que

3 (3ª) Dia da Cultura
23 (2ª) Dia do Trabalhador

querem cursar escolas em 2021 (Reiwa 3), existe o empréstimo
em financeiro para as despesas da entrada na escola colegial e
universidade e cursos técnicos necessários para um futuro

Pagamento dos Impostos
no mês de Novembro

emprego.
●população alvo: pai ou mãe solteiros(sem esposo(a))que
sustentam filhos com até 20 anos de idade.(famílias sem pai

がつ

e mãe também encaixam nesse sistema)

のうぜい

11月の納税

●modo de inscrição: pegar e preencher o formulário de

Prazo de pagamento: 30 de novembro

inscrição no setor responsável e dar entrada junto com
❑Imposto sobre imóveis e planejamento urbano

os documentos necessários até o dia 16 de novembro(2ª).

(3ª parcela)

●outros: ▼sem juros ▼Não precisa de fiador

▼Informações : Setor de Impostos (Zeimu-ka)

▼O empréstimo para bolsa de estudo, não pode ser usado junto

☎ 053-576-4536

com sistema do empréstimo do Nihon Gakusei Shien Kikoo

FAX.053-576-1896

Shoogakukin(órgão do governo) ●Ponto de referência do
❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde (5ª parcela)

conteúdo e limite dos valores do empréstimo

▼Informações : Setor de Seguro
Tipo

Despesas para

Empréstimo p/

preparativos de

bolsa de

entrada na escola

estudo

Empréstimo

de Saúde e Aposentadoria

p/preparativos
para um

(Hoken Nenkin-ka)

emprego

☎ 053-576-4585

Na entrada da
Período

escola, curso

Durante o

universidade,

curso escolar

FAX. 053-576-4880
Durante o curso

etc (à vista)

※O valor varia conforme as formas de empréstimos e de cada

População de Kosai

escola colegial, universidade, curso técnico, escola pública ou

(dados atuais de 30 de setembro de 2020)
こ さ い し

particular. Maiores informações, entre em contato com o Setor de

じんこう

ねん

がつ

に ちげんざい

(湖西市の人口（2020年9月30日現在）

Auxílio para a Criação da Criança
※Desde o ano Reiwa 1(2019)foi adicionado o caso de entrada ou
【Total geral de habitantes】

de seguimento do curso de pós-graduação universitária

Homens
30,400

▼Informações: Setor de Auxílio para a Criação da Criança
(Kosodate Shien-ka) ☎ 053-576-1813 FAX 053-576-1220

Mulheres
28,885

Total
59,285

【Habitantes estrangeiros】

Consultas sobre Impostos no Feriado

Homens
1,951

きゅうじつのうぜいそうだん

休 日 納税相談

Mulheres
1,517

Total
3,468

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro, de
Impostos de Residência Municipal, de bens imóveis e

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade】

planejamento urbano, de veículos leves e taxa de seguro
nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc.

Nacionalidade

Habitantes

(Haverá atendimento com intérprete em português.)

Porcentagem de
estrangeiros dentro do
total de habitantes

※Não atenderemos às consultas e pagamentos de Impostos

brasileiros

1,873

54.01％

da província(carro placa branca, etc).

peruanos

453

13.06％

▼quando : 29 de novembro (dom) 9:00 às 12:00

vietnamitas

354

10.21％

▼local : Setor de Impostos no 1⁰ andar da Prefeitura

indonésios

249

7.18％

filipinos

210

6,06％

outros

329

-

▼Informações : Setor de Imposto
(Zeimu-ka)

☎ 053-576-4536 FAX.053-576-1896

3

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 e Kinyoobi Chikyukko Hiroba
みず

び

きん

Consulta Jurídica Gratuita para Estrangeiros

び

水よう日・金よう日ちきゅうっこひろば

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)

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 Emina, 2º andar
(atrás da estação de Washizu)
▼custo :¥300 por aula

Dia de semana
dia da
semana
quarta
sexta
quarta
sexta

mês

dia

quarta

horário

12

4,11,18,25

15:30～17:30

quarta

6,13,20,27

18:00～19:30

domingo

9,16,23

15:30～17:30

4,11,18

18:00～19:30

mês
11

domingo

11

・FAX 053-575-2008】

12

dia

horário

4

13:30～16:30

15

10:00～13:00

2

13:30～16:30

20

10:00～13:00

Festival KOKO Matsuri
「KOKO Matsuri em casa」
KOKO まつり 「おうちで KOKO まつり」
▼quando: 29/11（dom）13：00～15：00

Nihongo Café

▼conteúdo: online (transmissão por YouTube, Facebook）

にほんごカフェ

1ª parte: live ao vivo(dança), vamos ligar e conversar com outros

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

países) p/ Zoom（Brasil・Vietnã・Austrália・EUA・Bangaladesh）!

▼quando: ※domingo ※comparecer no dia, direto no local

2ª parte:apresentação de filmagens dos antigos Festivais do

▼local:
Shimin Katsudoo Center Emina 2F
dia da
dia
horário
mês
semana
11
1,8,15,22
domingo
10:00～12:00
12
13,20,27

KOKO Matsuri e filmagens enviadas pelos moradores, etc.
▼custo：gratuito
Mais detalhes veja
na website no
QR code ao lado

がつ

Plantão do mês de Novembro 9:00～17:00
Dia
1

(dom)

3

(ter)

8

(dom)

15 (dom)

22

(dom)

23

(seg)

29

(dom)

きゅうじつとうちょくい

11月の休 日 当直医

Hospitais e Clínicas

Telefones

Ishihama Iin (Clínico geral/ pediatria)

☎ 053-573-0101

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

☎ 053-574-2315

Arai Aoba Kurinikku ( Pediatria/ Clínico geral)

☎ 053-594-0044

Seien Hifuka-Clínica de Alergia (Dermatologia/ alergologia)

☎ 053-574-3741

Nakamura Kurinikku (Gastroenterologia/ clínico geral/ cirurgião/ proctologia/ dermatologia/ fisioterapia)

☎ 053-577-5554

Ariki Ganka (oftalmologia)

☎ 053-576-0053

Nagao Kurinikku (Clínico geral/ angiologia/ pediatria/ fisioterapia)

☎ 053-574-3222

Arai Ganka (oftalmologia)

☎ 053-594-7104

Ookubo Shoonika Naika Kurinikku ( Pediatria/ clínico geral/ alergologia)

☎ 053-594-7311

Nishi Kosai Seikei Geka(Ortopedia, reumatologia,fisioterapia)

☎ 053-522-7001

Shinjohara Iin (Clínico geral/ pediatria/ otorrinolaringologia/ dermatologia/ traquéia/ esofagologia)

☎ 053-577-0112

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

☎ 053-573-3737

Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia)

☎ 053-578-1092

Kurinikku Ida (Clínico geral, cirurgia,gastroenterologia/mamas)
☎ 053-595-1188
※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

エイズ検査・相談 (marcar hora)

ないしょくそうだん

内 職 相談

▼data e horário:12 de novembro17:30～19:30

▼requisitos necessários: conversação em

26 de novembro 9:30～11:00

japonês, saber ler e escrever em japonês

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

▼data e horário: terça-feira 9:30～16:30

1 kai

▼local : Arai Chiiki Center

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

▼assunto: exame de sangue para pessoas preocupadas com a

▼assunto: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas. ※não

▼informações: Agência de Emprego Público de Hamamatsu

tem intérprete em português

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

▼informações : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

CONSULTAS PARA MULHERES

☎ 053-594-0855

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

じ ょ せ いそ う だ ん

Fax.0538-37-2224 ※Por ser com hora marcada, favor telefonar

女性相談

antes. O custo do exame e consulta é gratuito.

A consultora ouve suas preocupações e inseguranças. Por
mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA
TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

▼quando:1ª, 2ª,3ª, 4ª quinta-feira do mês (exceto nos feriados)
Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva

がいこくじんそうだん

ハローワークの外国人相談コーナー

Pessoalmente: 13:00～16:00

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

(faça a sua reserva)

▼quando: terça à sábado (9:30～17:00)

▼local : falamos na hora da reserva

※ Com atendimento em português.

▼Reservas:setor de Atendimento ao

(10:00～12:00 e 13:00～17:00)

Cidadão da Prefeitura de Kosai

▼local: Arai Chiiki Center ▼custo : Gratuito

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

▼informações: Shookoo Kankoo-ka

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

☎ 053-594-0855
＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.
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

そうだんかい

(外国人のための相談会)

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

■

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu

■

HICE

Associação de Intercâmbio
Internacional de Toyohashi

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

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

☎ 053-458-2170 Fax: 053-458-2197

Biru 3⁰ andar ☎ 0532-55-3671 )

E-mail: info＠hi-hice.jp

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na região. ＞

＜Consultas do dia-a-dia ＞

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

▼data e horário :

9:00～17:00

Terça e quinta-feira

10:00～16:00

1º e 3º sábados

＜Consulta gratuita Jurídica＞(por ordem de recepção)

e domingos
10:15～17:00

Com Advogados, Despachantes Administrativos
▼data : 26 de novembro (quinta-feira)
（recepção:9:00～12:00 (reservar direto no 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

quando
8:30～17:00
※quarta-feira
8:30～12:00

Recepção nos
dias úteis

Gestantes

nascidos em julho de
2020

19/nov (5ª)

nascidos em agosto
de 2020

10/dez (5ª)

nascidos em março de
2020

17/nov (3ª)

nascidos em abril de
2020

01/dez(3ª)

nascidos em dezembro
de 2019

05/nov(5ª)

nascidos em janeiro
de 2020

15/dez(3ª)

nascidos em abril de
2019

04/nov(4ª)

nascidos em maio de
2019

02/dez(4ª)

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

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

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

9:15～10:30
※Recepção:
9:00～9:15

13:20～
※Recepção:
13:00～13:20

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

・Caderneta
materno-infantil
・toalha de banho

9:15～11:00
※Recepção:
9:00～9:15

9:15～11:30
※Recepção:
9:00～9:15

levar

Centro de Saúde
(Oboto) 2º andar
Kenkoo Hooru

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

nascidos em 29 de
setembro à 11 de

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

16/nov(2ª)

outubro de 2018
Aula para crianças de 2
anos e seus pais

nascidos em 12 de
outubro à 3 de
novembro de 2018
nascidos em 4 à 22 de
novembro de 2018
nascidos em agosto de

Exame de 3 anos
★

2017

nascidos em setembro
de 2017

30/nov (2ª)

14/dez (2ª) ＊

18/nov (4ª)

16/dez(4ª)

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

26/nov(5ª)
17/dez(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 4,18, sábados, domingos e feriados não funciona.
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)

6

☎ 053-576-4794 Fax.053-576-1150

