
Residentes de Okayama
～Atenção sobre a contaminação por coronavírus～

岡山県マスコット
ももっち・うらっち

・Manter a prática higiênica bucal, com gargarejo e uso 

de máscara, e lavar as mãos igualmente como a prevenção de gripe ou

influenza.

＜Mensagem aos residentes de OKAYAMA＞

Fonte: Nacional Institute of Infectious Diseases 

O que é o Coronavírus?

É um vírus que causa alta contaminação entre animais e 

o ser humano. São 6 tipos de vírus que são transmitidas 

ao ser humano. Lavar as mãos com sabão ou desinfecção 

com álcool é uma forma de prevenção.

Província de Okayama-Dept. de Saúde e Bem-estar,
Seção de Desenvolvimento da Saúde

22 de Maio de 2020.

Qualquer preocupação quanto a epidemia do coronavírus ligue 
para o nosso serviço de atendimento.

Ligação sobre a epidemia do Novo Coronavírus
TEL：086-226-7877 FAX：086-225-7283

A consulta está disponível por 24 horas do dia.
Aceitamos o contato via fax das 9:00 às 17:00 horas nos dias úteis da semana.

As novas infecções de coronavírus foram confirmadas não só na China , mas também no Japão.

・ Caso apresentar algum sintoma, deverá faltar o serviço ou a escola e ficar em

repouso, também evitar sair.

・Pessoas que estiver com algum sintoma forte, como dificuldades para respirar

(dispnéia), fraqueza extrema (fadiga) ou febre alta.

• Pessoas que tem facilidade de ficar com doenças graves (*) e apresentam

sintomas de resfriado relativamente leves , como febre e tosse.

(*) Pessoas idosas, pessoas com doenças básicas como diabetes, insuficiência cardíaca,

doenças respiratórias (DPOC, etc.)

Pessoas que receberam diálise, ou pessoas que estão usando imunossupressores ou

agentes anticâncer.

• Pessoas não mencionados acima que sentem sintomas de um resfriado

relativamente leve, como febre ou tosse.

(Consulte-nos imediatamente caso continuar com sintomas por mais de 4 dias de

sintomas. Os sintomas variam de pessoa para pessoa. Portanto, consulte

imediatamente se sentir um forte sintoma. O mesmo se aplica àqueles que

precisam continuar a tomar medicamentos antipiréticos. )

・ Caso tenha algum dos seguintes sintomas devem entrar em contato 

imediatamente com o Centro de consulta médica para novo corona vírus. (ver verso)

(pode-se consultar mesmo não enquadrando nesses.)


