Sobre informações, atendimento médico e autotestes em caso de manifestação de febre ou outros sintomas
Informações

Quando apresentar febre e/ou demais sintomas

Quando ficar em dúvida sobre onde buscar
informações ou atendimento médico

Aqueles que farão consulta médica

Se estiver
assintomático

Aqueles que realizarão o autoteste

Centro de Informações e Atendimento médico (24h/dia)
【Moradores de Ōtsu】TEL:077-526-5411
【Moradores que não são de Ōtsu】TEL:077-528-3621

Testes

Atendimento médico
①Consulta telefônica com unidades médicas ou
clínicas
Se você apresentar sintomas como febre, dor de
garganta, diarreia, fadiga, perda de olfato ou paladar,
etc; antes de passar por um atendimento médico,
faça sem falta um contato prévio, por telefone.

Se os sintomas piorarem em
dias não úteis ou à noite
Unidades de atendimento etc. de
doenças repentinas em dias não úteis

Podem ser estabelecidos horário para o atendimento e
formas de deslocamento até o local.

③No momento da consulta, adote rigorosamente as
medidas de prevenção
Antes da consulta, lave e higienize suas mãos com álcool
e use máscara.

Não é restrito a casos de coronavírus,
atende a todos os casos graves

Centro de Distribuição de Kits de
Testes e Cadastro de Pacientes
Positivos de Shiga

※Comunique sem falta, previamente, por
telefone, antes de se consultar.
※Basicamente, não é possível a realização de
teste de covid, por se tratar de uma estrutura
destinada a atender emergências.

○Solicitação do kit para realização de
autoteste
TEL：0120-935-395
Atendimento：9h ～ 17h
https://www.s-i-a.or.jp/news/813

【Notificação de paciente positivo, da
instituição médica ao Centro de Saúde】
・Acima de 65 anos
・Com necessidade de internação etc.

Testou positivo

・Acima de 65 anos
・Do grupo de risco
・Que desejam medicamentos etc.

・Abaixo de 65 anos
・Sem necessidade de internação etc.

Notificação

○O paciente deve notificar por conta própria, de
acordo com as orientações descritas no documento
explicativo entregue pela instituição médica.

TEL: 0120-935-897
Atendimento: 9h ～ 17h
https://www.s-i-a.or.jp/news/819

※Se o resultado foi「Negativo」, mas os sintomas persistirem ou piorarem, ou
existam outros sintomas que o preocupam, ligue para uma unidade médica ou
clínica próximos a você.

TEL：0120-935-395
Atendimento: 9h ～ 17h
https://www.s-i-a.or.jp/news/808

Fora de Ōtsu

https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/2020/y/51044.html
https://www.s-i-a.or.jp/news/794

○Somente para assintomáticos, temerosos
em estar contaminados
※Não faz parte do público-alvo para teste
gratuito a pessoa que: apresenta febre ou
outro sintoma; que foi considerada (mesmo
suspeita) como pessoa que manteve contato
próximo com paciente positivo ou quem
recebeu orientação de sua empresa para
que realizasse o teste.

TEL:080-5772-3561,3562,3563
Atendimento：9h ～ 18h
（exceto domingo e feriados）
https://www.s-i-a.or.jp/news/785

Testou positivo

・Abaixo de 65 anos
・Sem necessidade de internação etc.

○Cadastro de paciente positivo, após confirmação através de autoteste, sem ter
passado por avaliação médica; para que o tratamento/isolamento seja realizado o mais
breve possível.
※Com condições: como ter menos de 65 anos, não pertencer ao grupo de risco, etc.

【Ōtsu】Centro de Saúde de Ōtsu
【Fora de Ōtsu】Centro de Apoio para Pessoas em
Tratamento Domiciliar de Shiga

Balcões que oferecem
gratuitamente exame PCR etc.

Testou positivo

Centro de Distribuição de Kits de Testes e Cadastro de Pacientes Positivos
de Shiga

※Os locais de atendimento orientam os pacientes em tratamento domiciliar através de materiais informativos.

Ōtsu

Consulta
médica

Registro

Balcão de Notificação Após Confirmação
de Covid de Shiga

Assistência

※Escolha um produto
autorizado pela agência nacional

Hospital de Emergência
(ambulatório)

②Realize a consulta, de acordo com os padrões
estabelecidos pela instituição médica.

Autotestes comprados em farmácias
(incluindo compras pela
internet)

【Consultas sobre agravamento dos sintomas e
procedimentos】
Ajustes para atendimento em instituições médicas, etc.

Busca
Procure aqui as instituições
médicas para consultas e
testes
※Apenas instituições médicas
que concordaram em fazer parte
da lista de busca.
滋賀県 受診
Shiga ken juushin

検索
Busca

Procure aqui instituições
médicas próximas a você
※Todas as instituições médicas
constam na lista de busca.

【Demais assistências】
(Dependendo da necessidade) Observação das condições de saúde
(verificação do Sistema HER-SYS), suporte para alimentos,
distribuição de oxímetro, procedimentos para o Atestado Médico Ryōyō Shōmei - etc.

Pessoas que não falam o idioma japonês podem entrar em contato com「Centro de Informações para Estrangeiros de Shiga」, no telefone: 077-523-5646 Email mimitaro@s-i-a.or.jp
（segunda à sexta, das 10h – 17h ※fechado aos sábados, domingos e feriados）

医療ネット滋賀
Iryou netto Shiga

検索
Busca

