Aviso: Em Yaizu será tomado as seguintes medidas
de prevenção contra a contaminação do novo coronavírus
＜1＞ Durante o período de férias facultativa das escolas primárias,
as crianças poderão ser cuidadas nas escolas
Para evitar a contaminação no novo coronavírus será feriado facultativo nas escolas
primárias, e durante esse período as crianças que estão matriculadas do 1º. ao 3º. ano
primário e aquelas que estudam em classe de auxílio especial do 1º. ao 6º. ano e não
podem ficar sózinhas em casa, poderá ficar sob os cuidados da escola.
Crianças alvo:
●poderá ir à escola e ficar sob seus cuidados as que se enquadram nos requisitos à
seguir:“crianças do 1º. ao 3º. ano primário” e“crianças que estudam em classe
de auxílio especial do 1º. ao 6º. Ano”.
・Crianças que os pais não estão em casa na hora do almoço devido ao trabalho, etc.
・Crianças que não estão matriculadas no clube após as aulas.
●Após de receber a requisição dos pais ou responsáveis o diretor da escola irá definir
●Se tiver outra pessoa que cuidará da criança, favor abster-se de fazer a solicitação.
●Crianças que não estão bem de saúde, favor ficar em casa.
Período: Do dia 4(quarta) ～17(terça) de março de segunda～sexta
Horário para ficar aos cuidados: Das 8:00～14:00horas
Informação/contato: Setor de Ensino Educacional (Gakko Kyoiku Ka)
Tel 054-662-0586 FAX 054-662-0630

＜2＞No período de férias facultativa das escolas primárias, os clubes das crianças
após as aulas (Hokago jido kurabu)vão abrir desde cedo
Os clubes após às aular de Yaizu vão estar abertas durante o período de férias facultativas
das escolas primárias.
Período: Do dia 3(terça) de março～19(quinta) de segunda à sexta
Horário: Vão abrir desde cedo até à noite (Os horários de abertura e encerramento
diferem conforme os clubes).
Local: Todos os clubes após as aulas dentro da cidade de Yaizu (total de 25 clubes)
Para diminuir os encargos dos responsáveis: A prefeitura tomará medidas para amenizar
o encargo dos responsáveis sobre o pagamento das taxas do clube após as aulas
quando houver um adicional sobre as taxas normais.
Outros: Aos senhores pais ou responsáveis pedimos a colaboração para cuidarem das
crianças em casa na medida do possível.
Informação/contato: Setor de auxílio infantil (Kosodate Shien Ka)(Suzuki)
Tel 054-626-1137 FAX 054-626-2187

＜3＞Durante o feriado facultativo dos jardins da infância municipal, cuidaremos

da criança que não tem ninguém para cuidá-la em casa.
Em Yaizu durante o feriado do jardim de infância municipal, será executado「uma
medida especial para cuidar da criança com dificuldades para ser cuidado em casa,
poderá ser cuidada no jardim da infância que está frequentando.
Período: Do dia 4(quarta) de março ～19(quinta) de março, de segunda à sexta
(exceto dia 17(terça) de março)
Horário: Das 9:00～14:30horas.
※ O cuidar da criança consiste em: de todos os meios evitar a contaminação da
criança, que será assistida pelo professor do jardim da infância que frequenta.
Informação/contato:Setor de Creche・Jardim da infância (Hoiku Yochien Ka) (Fujino)
Tel 054-626-2772 FAX 054-626-2187

＜4＞Centro de auxílio infantil, etc. estarão fechados
Os centros de auxílio infantil e centros infantil dentro da cidade de Yaizu estarão fechados.
Período: Do dia 3(terça) de março ～19(quinta) de março
Instituições que estarão fechados:【os centros de auxílio infantil】
《Estabelecimento de administração municipal: 3 locais》
・Salão de suporte à educação Infantil de Yaizu「Tsudoi no Hiroba」
・Praça de auxílio infantil「Oyako Fureai Hiroba」
・Centro de Auxílio Infantil de Yaizu Zona de Oigawa「Tomatopia」
《Estabelecimentos de administração própria, reconhecidas pela prefeitura: 5 locais》
・Centro de auxílio infantil local「Kosodate Hiroba Nakayoshi」
・Centro de auxílio infantil local「Sakura」
・Centro de auxílio infantil local「Minami」
・Centro de auxílio infantil local「１・２・３(One ・Two ・Three)」
・Centro de auxílio infantil local「Takakusa」
【 Centro infantil】
・Centro Infantil de Oigawa「Tomatopia」
Informação/contato:Setor de auxílio infantil (Kosodate Shien Ka) (Suzuki)
Tel 054-626-1137 FAX 054-626-2187

＜５＞Os estudantes colegiais e abaixo (ginasial, primário, crianças) devem evitar

a utilização dos estabelecimentos públicos educacionais
Os estudantes colegiais e abaixo devem evitar a utilização dos estabelecimentos abaixo
citado.
Período: Do dia 3(terça) de março ～19(quinta) de março
Instituições alvo: Biblioteca de Yaizu, Biblioteca de Oigawa, Museu Histórico de Flolcore,
Museu Comemorativo de Yaizu-Koizumi Yakumo, Centros Comunitários dentro da
cidade (9 centros comunitários)
Informação:Secretaria Geral do Conselho Diretivo Educacional de Yaizu
(Yaizu Shi Kyoiku iinkai) Tel 054-662-0586 FAX 054-662-0630

