ポルトガル語

NÔVO CORONA VÍRUS『Para não se infectar, não contaminar outros』
・・・
As pessoas se infecta pelo espirro, tosse, saliva que é expelido junto com o nôvo corona
vírus, e contamina outra pessoa que aspirou esse vírus pela boca ou nariz. É de suma
importância que mantenha distância social pessoa a pessoa, colocar máscara quando for
sair, mesmo dentro da casa, fazer a etiqueta da tosse, arejar a casa e o local de trabalho. É
importante não infectar outras pessoas. O ato de cuidar bem de sua própria saúde, etc. é
importante não só à si, mas p/ não infectar outras pessoas. Fale sobre isso p/ sua
família&amigos e também aos colegas de trabalho.

＜Eficiência da Máscara＞ É importante que todos usem a máscara (Fushokufu) feito de
tecido sintético e não de tecido de pano

17％↓
Máscara de tecido sintético 47％↓
Máscara de pano

Máscara de tecido sintético

70％↓

Máscara de tecido sintético

75％↓

Fonte:Elaborado pelo Gabinete Ministerial com base nos dados do Instituto de pesquisa de
ciência médica da Universidade de Tokyo

＜Se conversar
sem colocar a máscara...＞（Umidade: 30％）
Fonte:Instituto de pesquisa de ciência (Fisica-Quimica) da
Universidade de Kobe [SimuIação sobre o efeito da umidade que se
espalha dos esborrifos] (Pesquisa de 13/10/2010)

●Se tiver suspeita que foi infectado (a) pelo nôvo corona vírus (se tiver tosse, febre)●
Ligue para「centro de consulta médica sobre febre, etc.」

◎ Durante a semana (segunda ~ sexta) das 8:30 ~ 17:15hs.
Tel 050-5371-0561 (em japonês) / Tel 050-5371-0562 (em japonês)
◎ Além do horária durante a semana acima citado / Sáb / Dom / Feriados
Tel 050-5371-0561 (em japonês)
QUEM DESEJA FAZER CONSULTAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA...

¨HOT LINE¨ CONSULTA EM VÁRIOS IDIOMAS À RESPEITO DO NÔVO CORONA VÍRUS
Em Português / Tagalo / Inglês / Chinês / Koreano / Tailandês / Vietnamita / Indonesiano / Nepalês / Espanhol / Francês / Alemão / Italiano /
Russo / Malasiano / Myanmarês / Khmer / mongoliano / Sinhalês

℡

0120-997-479

Todos os dias 24 horas. Há intéprete de 19 idiomas

A sua atitude evitará a contaminação das pessoas
ao seu redor e de pessoas importantes para você
FAZER ASSEPSIA DAS MÃOS, GARGAREJO, COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCARA

Quando voltar p/
casa lave o rosto

Faça a desinfecção

Lave as mãos

Faça gargarejos

Desinfete cuidadosamente os
locais que são mais tocados
pelas pessoas

Pessoas que já tomou a vacina
também deve colocar máscara

Coloque a máscara corretamente,
cobrindo o nariz e a boca, sem
nenhuma abertura.

EVITE OS AMBIENTES CONGESTIONADOS:LOCAL MAL AREJADO / LOCAIS AGLOMERADOS / LOCAIS ONDE ESTÃO JUNTOS UM DO OUTRO
Evite locais mal ventilado「espaços mal arejado」, locais onde as pessoas se juntam「locais aglomerados」,conversam, soltam
a voz muito perto uns aos outros「locais onde estão próximos uns aos outros」Mantenha distância das pessoas.

Local mal arejado, onde há muitas pessoas

Soltar a voz juntos com várias pessoas, cantar

Comer, beber perto e de frente
com as pessoas

Conversar de perto com muitas pessoas juntas

Se tiver suspeita que foi infectado (a) pelo nôvo corona vírus, a empresa e
escola, a crehe, jardim da infância, etc. vai parar ou fechar. Avise
rápidamente a empresa, escola, etc.
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