
Informações e consulta médica quando apresentar sintomas como febre

Quando apresentar sintomas como febre, consulte uma instituição médica próxima, primeiramente, por telefone..

Se os sintomas piorarem 
em dias não úteis e à 
noite

Quando ficar em dúvida
onde buscar informações 
ou  realizar uma consulta 
médica

※ Comunique previamente, por telefone, 
antes de se consultar.

※ Basicamente, não será possível 
realizar o teste de coronavírus, pois 
serão tomadas as ações de 
emergência em caso de 
emergência.

Unidades de atendimento etc. de doenças 
repentinas em dias não úteis

案内

Pessoas com sintomas como febre
①Consulte primeiramente uma instituição médica ou clínicas 
próximas, por telefone.

Se apresentar sintomas como febre, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia,
fadiga, olfato e paladar fora do normal etc., comunique previamente, por
telefone, antes de passar por uma consulta médica.

Podem ser passadas orientações de horário e formas de comparecimento à clínica.

Antes da consulta, esterilize as mãos e dedos ou 
lave as mãos, e use máscara.

Centro de informações e 
consulta médica

24h/
todos os 
dias

T  E L 077-526-5411
F  A X 077-525-6161
E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

T  E L 077-528-3621
F  A X 077-528-4865
E-mail coronasoudan@shigaken.net

Fora 

de Ōtsu

T E L 077-528-3637
F  A X 077-528-4865

T E L 077-522-7228

E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

Procure aqui
as instituições médicas 
próximas à você

検索
Busca

医療ネット滋賀
Iryou netto Shiga

※ Não é possível fazer buscas por 
atendimento de consultas médicas 
ou testes em instituições médicas. 

Smart
phone

Celular
comum

Médicos de cuidados primários (unidade médica ou 
clínica) e instituições médicas mais próximas

Instituições médicas que não tem capacidade de 
atendimento à pessoas febris etc.

・principalmente pacientes com imunidade reduzida, necessitando de atendimento ambulatorial  
especializado
・clínicas que, estruturalmente, não conseguem dividir suas linhas de fluxo de pacientes etc.

Indicaremos instituições médicas onde 
será possível realizar uma consulta.

Instituições médicas para atendimento à 
pessoas febris etc. (consultas médicas e 

exames)
Serão feitos os exames necessários, de acordo com o exame 
do médico

Quando não for possível a realização dos exames, indicaremos 
instituições médicas que possam fazê-los.

Informações

Consulta 
médica

Hospital de Emergência
(ambulatório)

Não se limita a casos de coronavírus, atende à 
todos os casos graves

ConsultaProcura

Outra instituição médica para 
tratamento e/ou exames

Ambulatório Regional・
Centro de Exames
(Centro de Exame ＰＣＲ)

Apresentação

Indicação
② Siga as orientações da clínica para realizar sua consulta

③ Na consulta, faça a completa prevenção de contágio

Ōtsu

ポルトガル語


