
Sobre a doença causada pelo novo tipo de 
coronavírus 

Mensagem ao povo da província 

Não estamos, no atual momento, no Japão, em uma situação de epidemia do novo 

tipo de coronavírus. 

Pedimos ao povo da província que continue tendo os mesmos cuidados que tem 

com a influenza sazonal (gripe), como usar máscaras em caso de tosse e lavar bem 

as mãos para evitar o contágio. 

Além disso, o uso do álcool é eficiente para a esterilização. 

Foram abertos hoje os Centros de Atendimento para Casos Suspeitos. 

Pedimos a pessoa que apresentar os sintomas de tosse, febre, entre outros, que 

entre em contato com os Centros de Atendimento para Casos Suspeitos caso se 

enquadre em algum dos casos abaixo:  

(1) Ter visitado a cidade de Wuhan ou algum outro local da província de Hubei nas 

últimas duas semanas. 

(2) Ter tido contato próximo, nas últimas duas semanas, com alguém que tenha 

visitado a cidade de Wuhan ou algum outro local da província de Hubei. 

(3) Ter entrado em contato próximo, nas últimas duas semanas, com alguém 

contaminado pelo novo coronavírus. 

Os Centros de Atendimento para Casos Suspeitos darão as orientações de como se 

consultar em uma instituição médica especializada depois de verificar os sintomas 

que a pessoa apresenta. 



Pedimos que não vá diretamente a uma instituição médica. 

 

 

Centros de Atendimento para Casos Suspeitos 

Divisão de Medicamentos e de Medidas para Prevenção de Doenças 

Infecciosas do Departamento de Saúde Pública e Bem-estar Social da 

Província de Shiga: 

（Dias úteis, finais de semana e feriados, 24 horas por dia） 

・080-2470-8042 

Centros de saúde da província de Shiga: 

(Dias úteis, das 8:30 às 17:15) 

・Centro de saúde de Kusatsu: 080-2522-3054 

・Centro de saúde de Kōka: 080-8527-5165 

・Centro de saúde de Higashiōmi: 080-8318-0938 

・Centro de saúde de Hikone: 080-2470-8465 

・Centro de saúde de Nagahama: 080-2525-6322 

・Centro de saúde de Takashima: 080-2522-7183 

Centro de saúde de Ōtsu: 

（Dias úteis, finais de semana e feriados, 24 horas por dia） 

・080-2409-1856 

 



 

Contato para esclarecimento de dúvidas 

Use os meios de contato a seguir caso você não se enquadre em nenhum dos 

3 casos listados anteriormente. 

Divisão de Medicamentos e de Medidas para Prevenção de Doenças 

Infecciosas do Departamento de Saúde Pública e Bem-estar Social da 

Província de Shiga:  

(Dias úteis, das 8:30 às 17:15) 

・ 077-528-3632 

Centros de saúde da província de Shiga: 

(Dias úteis, das 8:30 às 17:15) 

・Centro de saúde de Kusatsu: 077-562-3526 

・Centro de saúde de Kōka: 0748-63-6148 

・Centro de saúde de Higashiōmi: 0748-22-1300 

・Centro de saúde de Hikone: 0749-21-0283 

・Centro de saúde de Nagahama: 0749-65-6660 

・Centro de saúde de Takashima: 0740-22-2526 



Centro de saúde de Ōtsu 

(Dias úteis, das 08:40 às 17:25) 

・077-522-7228 

 

 

 

 


