PEDIDOS DA CIDADE DE OIZUMI
Para não propagar a doença
causada pelo Novo Coronavírus

O NÚMERO DE PESSOAS QUE ADOECEM TEM AUMENTANDO MUITO

NÃO INFECTAR OS FAMILIARES
São muitos os casos da propagação de infecção familiar. Caso algum familiar esteja infectado,
tomar as seguintes precauções:

Separar o quarto com o
infectado dos demais
membros da família

Não comer no mesmo
recinto

Higienizar várias vezes
as superfícies onde o
infectado possa tocar

Não tocar nos lixos
gerados pelo infectado

SE PODE REALIZAR ALGO SEM
SAIR DE CASA, FIQUE EM CASA
Se tiver que participar de uma confraternização,
festivais sazonais, orações, etc., utilize o sistema
online, fazendo o possível para participar sem ter que
sair de casa. Mas se realmente não houver outra
alternativa, tome os devidos cuidados de prevenção
para não se infectar.

Não somente na Cidade de Oizumi, mas na Província de Gunma, o número de infectados pelo
Novo Coronavírus tem aumentado muito. Para evitar a propagação da doença, pedimos a
colaboração nos seguintes itens :

Uso da máscara

Higienização das mãos

Consulta / Call Center de
Consulta da
Província de Gunma

Tel.: 0570-082-820
Atendimento 24 horas / 365 dias

Mesmo que o resultado do exame pcr tenha sido negativo, não
podemos dizer que estamos isentos 100% da doença.
Independentemente do estado de saúde, se está bem ou não,
caso houver contato com o infectado, o ideal é permanecer
em casa durante o período determinado.

Não vá a locais onde há
aglomeração de
pessoas

Centro Comunitário
Multicultural de Oizumi

Tel.: 0276-62-6066

8h30 às 18h30 (exceto sábados, domingos e feriados)

Atendimento em português

Linha direta de consulta ao Novo Corona Vírus da província de Gunma

Tel.: 027-212-0010
Atendimento 24 horas / 365 dias

NÃO VACILE, MESMO QUE TENHA
CONCLUÍDO O EXAME PCR

Manter o ambiente
arejado

Atendimento em 19 idiomas:

Inglês, português, espanhol, chinês, vietnamita, coreano, tailandês,
indonésio, tagalo, nepalês, francês, alemão, italiano, russo, malaio,
khmer, Myanmar, Mongol, Sinhara.

O site do Centro Comunitário Multicultural fornece
informações úteis para a vida diária, incluindo
informações sobre novas infecções por coronavírus.

www.oizumi-tabunka.jp
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