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Vamos tomar as devidas providências e não se enganar com 

informações falsas. 

As informações abaixo se referem ao dia 31 de março. Veja as informações atuais no 

homepage da cidade de Fukui ⇒ 

 

Vamos cada um fazer a sua parte e nos prevenir contra a 

infecção! 

 

 Como acontece a infecção pelo novo Coronavírus? 

Sobre a infecção pelo novo coronavírus 



① Contágio por gostas de saliva vindo de tosse ou espirro. 

② Contágio por contato, ou seja, passar a mão infectada no nariz e 

boca.  

※ No momento ainda não foi relatado o contágio pelo ar. 

É provável a infecção por pessoas portadoras de patógenos, mas sem os 

sintomas? 
As possibilidades são bem poucas. Geralmente no caso de infecções virais que causam 

pnemonia etc., é mais provável que infectem outras pessoas quando os sintomas são mais 

intensos. 

No entanto, como ainda não há compreensão total sobre o novo Coronavírus, tome as medidas 

preventivas. 

 

O que é preciso fazer para prevenir a infecção? 

① Lavar bem as mãos com sabonete e passar o desinfectar com ácool. 

② Usar a máscara corretamente e praticar a etiqueta da tosse 

③ Pessoas idosas e pessoas portadoras de doenças crônicas devem evitar o transporte 

público e aglomerações. 

Lembre-se sempre desses 3 ítens acima. 

 

Estou preocupada, pois estou com sintomas de resfriado. O que devo fazer? 
Se estiver com sintomas de resfriado como febre e outros, não vá à escola e nem ao trabalho. 

Procure não sair de casa ou ir aos eventos. Medir a temperatura da febre e anotar todos os dias. 

 

Para mais informações poderá consultar o homepage do Ministério da Saúde, Trabalho e 

Bem-Estar (Kousei Roudoushou). 

 

Possui também um serviço de consulta por telefone.  

〇 Tel: 0120-565653 (Discagem gratuita) 

〇 Horário: 9h às 21h (Atendimento também nos sábados, domingos e feriados) 

 



Fazer uma consulta se estiver com os seguintes sintomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças crônicas e gestantes que 
estão com os sintomas citados acima, por mais de 2 dias. 

 

 

 

 

 
 

 

PEDIDO À TODOS OS RESIDENTES DA PROVÍNCIA DE FUKUI 

Para evitar a propagação da infecção, vamos tomar as precauções diárias como 

lavar bem as mãos, praticar a etiqueta da tosse etc., e também evitar essas 3 

condições de riscos. 

① Evitar lugares com má ventilação 

② Evitar aglomerações 

③ Evitar contato e conversas muito próximos com outras pessoas 

Sintomas de resfriado e 

febre acima de 37.5ºC 

por mais de 4 dias. 
inclui os dias em 

que precisou tomar 

antitérmicos 

 

Apresenta 

fadiga constante 

e dificuldade 

para respirar 

 

Contato para consultas por telefone 

Centro de Saúde Pública da cidade de Fukui (Fukui Hokenjo) 

Tel: 0776-33-5184    FAX: 0776-33-5473 

(No período noturno será informado um número de celular para contato). 



Não programe e também não participe de eventos ou saídas desnecessárias. 

Vaos nos conscientizar e cuidar da nossa saúde e da família.  
 

 

 

VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA 

 

 Não esqueça de vacinar o seu cão!! Se o seu cão estiver registrado, 

provavelmente você já deve ter recebido o cartão de aviso (hagaki)para a 

vacinação anti-rábica!! 

A raiva é uma doença infecciosa e extremamente grave; uma vez 

diagnosticada, possui uma taxa de mortalidade de quase 100%, porque ainda 

não há um tratamento verdadeiramente eficaz em grande escala.   

Os locais, datas e horários estão descritos no cartão (Hagaki) 

Taxa de vacinação: 3.300 mil ienes 

※Se o cão não estiver registrado no ato da vacinação, poderá registrá-lo, 

porém, será necessário pagar mais a taxa de registro que custa 3 mil ienes.  

Poderá fazer a vacinação no veterinário também, mas pode haver variação 

nos preços. 

Informações: Sala de Higiene Diária  tel.: 0776-33-5183 



 


