
Aviso sobre a infecção do novo coronavírus 
 
◎ Se você tiver sintomas como febre e quiser de ir ao hospital, ligue e se informe 

com a instituição médica que costuma frequentar.  

◎ Se você é morador da cidade de Gifu e não sabe onde obter informações,  

entre em contato no Gifushi Hokenjo （segunda a sexta das 9h às 17h） pelo 

(TEL 058-252-0393). 

  (Sábado, domingo, feriados e de segunda a sexta no horário das 17 horas às 9 horas 

no dia seguinte, ligue para Gifuken Jushin Soudan Senta (TEL 058-272-8860)) 

◎ Província de Gifu  Centro em Língua Estrangeira COVID-19: TEL 058-263-8066 
 

A infecção por coronavírus se espalhou da seguinte forma 

（Exemplo） 

① Atendeu clientes sem usar a máscara em boate que serve bebidas alcoólicas.  

➤ Um total de 12 pessoas infectados, incluindo clientes e funcionários 

② Parentes se reuniram para um jantar e conversaram sem máscara durante a 

refeição. 

➤ Foram infectados 3 famílias (8 pessoas) e 1 amigo, num total de 9 pessoas.  
 

 

（Vamos tomar cuidado!） 

〇Se falar sem o uso da máscara (Não pode!), conversar durante as refeições 

(Não pode!), vai aumentar o risco de infecção. 

〇Especialmente quando se ingere bebidas alcoólicas, a voz fica mais alta (Não 

pode!), torna-se falante (Não pode!), aumentando as chances de se infectar. 

〇De qualquer forma, reduza o encontro de pessoas tanto de dia quanto de noite. 

〇Fique em casa quando não estiver se sentindo bem. 

 

★Se você for infectado, deverá permanecer em um hospital ou na casa 

de saúde até ficar curado. 
 

Então, vamos todos 

   Previnir a infecção com o uso da máscara, lavar bem as 
mãos e manter o distanciamento social! 

  

Balcão de Consultas sobre o Cotidiano para os Estrangeiros da cidade de Gifu 

(Gifu shi Gaikokujin Seikatsu Soudan Madoguchi) 

TEL 058-263-1741 

Centro de Saúde da cidade de Gifu (Gifushi Hokenjo) 

Divisão de Controle de Doenças Infecciosas (Kansensho Taisakuka) 

TEL 058-252-0393 


