
Para evitar propagação do Covid-19 
Em Hamamatsu está aumentando rapidamente os casos de COVID-19. 
A força de transmissão da variante Ômicron que se expande em todo país, é maior 
que as demais cepas. 
Deste modo, solicitamos a todos os cidadãos para que incluam os cuidados abaixo. 

Prevenir a contaminação dentro da própria família 
Está aumentando casos de contaminação dentro das famílias. Entre familiares, o risco de 
contágio aumentará ao tirar a máscara nas refeições. É recomendável que as refeições de idoso, 
vestibulando, etc. sejam em horário diferente de outros familiares. 
Caso você, a pessoa que more com você, etc. sinta algum mal-estar, informar imediatamente 
ao seu médico ou Hamamatsu-Novo Coronavírus Call Center. 
Ao se sentir mal-estar não ir ao trabalho, escola, etc. e ficar na casa. 

Não ir para outras províncias com grande taxa de infecção 
Evitar ir para outras províncias sob Declaração de Estado de Emergência, Estado de 
Contenção de Surto, etc. 

Evitar local fechado com aglomeração 
Karaokê, clubes, casa de show, etc. 
Muitos casos de infecção estão ocorrendo em festas, churrasco, etc. 
Não ir à festa, etc. que há muitas pessoas (ex.: acima de 5 pessoas). 

Usar máscara 
Em locais com muitas pessoas, que não seguem protocolo de prevenção do COVID-19, etc. 
não conversar sem usar máscara. 
Colocar a máscara corretamente (recomenda-se máscara descartável). 
Cobrir o nariz e a boca, não deixar vãos. 
Há risco de contágio ao conversar sem máscara, compartilhar espaço pequeno (quarto, carro, 
etc.) com o infectado.  

Abraçar e beijar 
Não cumprimentar com abraços, beijos, etc. Muitos são contagiados ao abraçar, beijar, etc. 

Durante a refeição 
O risco de contágio será maior ao sentar de frente a outra pessoa. 
O risco de contágio será maior ao compartilhar pratos, talheres, hashi, etc.  
O risco de contágio será menor ao separar os alimentos em porções individuais, 
antes de comer. 

Higiene das mãos / gargarejo / ventilação 
A transmissão poderá ocorrer ao esfregar os olhos com as mãos contaminadas  
por Covid-19. 
Lavar as mãos, desinfetar com álcool, fazer gargarejo frequentemente e manter o 
ambiente ventilado. 

（ポルトガル語）

Consulta/informação sobre Covid-19 
Hamamatsu-Novo Coronavírus Call Center  0120-368-567 (gratuito)



Orientação do Centro de Saúde Pública (Hokenjo)

Pessoa considerada contagiada, “contato próximo”, etc. 
① Pessoa contagiada, que teve “contato próximo”, etc. necessitará seguir as orientações do 

Hokenjo.  

② Caso seja considerado como “contato próximo”, não sair de casa, não ter contato com demais 
pessoas, etc.  

③ Entrar em contato caso não possa cumprir o horário agendado para exame PCR. 

④ Não utilizar o transporte público no dia do exame PCR. 

⑤ Atender a ligação telefônica do Hokenjo. Caso contrário, retornar à ligação. 

⑥ Entregar os documentos solicitados pelo Hokenjo. Havendo dúvidas, entrar em contato.  

Quando sentir mal-estar 
① Comunicar imediatamente a empresa (ou a escola).  

② Em caso de mal-estar, não ir trabalhar (ou ir à escola) para prevenir a disseminação. 

③ Evitar encontrar amigos. 

④ Favor consultar seu médico. 

⑤ Caso não tenha médico de preferência, consulte o Hamamatsu-Novo Coronavírus Call Center.

※Recomendamos estar inscrito no seguro de saúde pública, para evitar despesas 
elevadas.  

（ポルトガル語）

Informações 
Hamamatsu-Novo Coronavírus Call Center  0120-368-567 (ligação gratuita) 

Centro de Saúde Pública - Divisão de Saneamento e Higiene Pública 
 053-453-6118 (dias úteis, das 9:00 às17:00) 


