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O que fazer quando achar que fui contaminado pelo novo coronavírus? 

Passar mal e não procurar ajuda pode acabar aumentando as chances de contaminar familiares e pessoas próximas. 

 

 

 

 

 
 

 Tem uma das seguintes preocupações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aviso da província de Nagano  

Estamos tomando medidas para proteger todos os cidadãos da província do 

novo coronavírus. Não se preocupe e entre em contato conosco.  

 Fazer rápido o exame é a melhor escolha não somente para você, como também para as pessoas próximas. 

 Não tem ninguém passando mal perto de você? Peça para ele não se preocupar e fazer uma consulta.  

 Informe os seus conhecidos pelas redes sociais (Twitter, Facebook, LINE, etc) 

Febre. Cansaço. Perda de paladar e olfato, etc. 

Quando sentir alterações no corpo, consulte-nos por telefone. 

 

 

Telefone para consultas em língua estrangeira (Call Center Multilíngue de Atendimento em 20 idiomas) 

Será que não vou 

mais poder 

trabalhar? 

Não vou sofrer 

discriminação ou assédio 

verbal? 

O exame do novo coronavírus e o tratamento 

hospitalar para quem testar positivo são 

gratuitos! 

(Uma parte dos gastos é por conta da pessoa) 

Pergunte para o Centro de Consultas de Convivência Multicultural da 

Província de Nagano - Telefone: 026-219-3068 

Dias de semana: segunda a sexta (exceto na 1° e 3° quarta-feira do mês) e no 1° 

e 3° sábado do mês.  

10:00-15:00 / 15 Idiomas 

Não sei onde 

posso 

perguntar 

Consulte sobre preocupações no trabalho com 

o Centro de Apoio aos Residentes 

Estrangeiros (FRESC) - Telefone: 0120-76-2029 

Dias de semana: 09:00-17:00 / 14 Idiomas 

Qualquer pessoa tem risco de ser contaminada. Consulte 

pelo telefone abaixo sobre discriminação e assédio verbal 

contra você, atendentes de lojas, etc 

(Telefone para consultas de direitos humanos em língua 

estrangeira: 0570-090911) 

Dias de semana 09:00-17:00 / 10 Idiomas 

 

Quero ir ao médico, mas 

não tenho dinheiro... 

ポルトガル語 

 0120-974-998 (Atendimento 24 horas) 


