
 

10 de novembro de 2020 

 

 

 

 

Em preparação para a epidemia simultânea de infecção pelo novo 

coronavírus  e a gripe da influenza 

Se tiver febre ou não se sentir bem, o método de consulta 

 será alterado 

 

Se tiver febre e não se sentir bem, consulte primeiro o médico da família, por 

telefone. Após a consulta telefônica, se necessário, será apresentada uma 

instituição médica onde possa fazer o exame. No caso de não ter um médico da 

família ou consulta médica fora do expediente telefone para o “Centro de 

Consulta・Consulta Médica” (Jushin・Sodan Sentaa). 

Contato: Sala de Prevenção de Saúde “Kenko Yobo Shitsu”  

 0776-33-5184  Fax: 0776-33-5473 

 

 



 

                    Quando tem o médico da família 

Se tiver febre e  

mal estar 

 

Após a consulta telefônica, se necessário, será apresentada  

uma instituição médica onde possa fazer o exame. 

 

 

 

 

No caso de não ter um  

Médico da família ou  

consulta médica 

fora do expediente 

 

 

※ Use a máscara e se possível vá sozinho ao hospital 

 

EVETOS / ATIVIDADES 

 

 

VIAJANDO PELO MUNDO DA ECOLOGIA 

ECO TRIPPER 

Vamos aprender de modo divertido e conhecer um pouco sobre a situação 

ecológica do NEPAL!! 

V  aprender um pouco sobre os produtos alimentícios do Nepal, como seu pov enha

se adaptou ao meio ambiente e, o mais importante, o que o Nepal está fazendo até 

agora para ajudar a combater as mudanças climáticas. Vamos aprender também a 

fazer “curry” usando as especiarias. E como brinde, especiarias e “nan” serão 

distribuidos à todos os participantes. 

 

Telefonar p/ o médico da família 

Telefonar para o “Centro de 

Consulta・Consulta Médica” 

(Jushin・Sodan Sentaa). 

☎ 0776-20-0795 

FAX 0776-20-0797 

Horário: 7h às 21h 

(inclusive sáb.,dom. e 

feriados) 

※ Em caso de horário fora 

do expediente, será 

informado um número de 

celular para contato. 

※  

 

Consulta médica・

Instituição médica 

de inspeção 

(Teste PCR, etc.) 

 

※O teste para 

infecção pelo novo 

coronavírus é de 

despesa pública e o 

teste para influenza é 

coberto por uma parte 

do seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quando: 21 de novembro (sábado)   15h30 às 17h 

Local: AOSSA (Kenshu shitsu 601 A) 6º andar 

Pessoas alvo: Pessoas que moram, trabalham ou estudam na cidade de Fukui. 

Limite de vagas: 12 pares (sorteio). 

Taxa de participação: 500 ienes. 

Inscrição: por telefone ou Homepage, até o dia 17 de novembro 

(terça-feira).  

Contato • inscrição: 

Secretaria de Promoção do Meio-ambiente de Fukui  0776-20-5609 

 

 

 

Fukui Age-Fes 2020 

Age ou Aburage é tofu frito!! Você sabia que Fukui é o 

número 1 em consumo de Age em todo o Japão? Este 

festival anual tem como objetivo mostrar porque Fukui é o 

número 1 há anos!  

Quando: 14 (sáb.) e 15 (dom.) de novembro, das 10h às 16h 

Local: Happiterrace (Happiring) 

 

Programação: 

 Degustação de “age” feito na hora 

 Compra de produtos relacionados ao “age” 

 Receitas para preparo do “age” 

Contato: Nigiwai Kouryu Shisetsu  0776-20-2901 

 

 



 

 

Oficina para fazer capa de smartphone com flor prensada 

 

Que tal fazer o design da sua capa de smartphone? É a sua chance de fazer essa 

“arte” com flores cultivadas aqui em Fukui. 

Aviso de alergia: Será usado a resina nesta 

atividade. Se você tem alergia à resina, evite 

participar por favor. 

Quando: 28 de novembro (sábado), 

        2 sessões: 10h30 às 12h, 13h30 às 15h 

Local: Fukubukukan (福福館) Happiring 2º andar 

Alvo: Adultos e crianças acima do 4º ano primário 

Limite de vagas: 15 pessoas/crianças por cada sessão (inscrição por ordem de 

chegada) 

Taxa de participação: 1500 ienes 

O que levar: capa transparente de smartphone 

Inscrição: por telefone, a partir do dia 15 de novembro (dom.) 

Contato: Fukubukukan (福福館)  0776-20-2929 

         


