
Faça você mesmo o seu autoteste, utilizando um kit de teste 
qualitativo de antígeno para covid, aprovado pelo governo.

Surtos simultâneos de covid e influenza podem gerar uma grande sobrecarga no 

sistema ambulatorial, com consultas com manifestação de febre.

Para as pessoas que não pertencem ao grupo de risco de

agravamento da covid

・Mesmo com o resultado negativo do autoteste, você pode estar com covid. 
Enquanto estiver indisposto, permaneça no seu tratamento/isolamento 
domiciliar, para evitar a propagação do contágio.

Centro de Distribuição de Kits

de Testes e Cadastro de

Pacientes Positivos de Shiga

Nos períodos de surtos simultâneos, surge a dificuldade em agendar
atendimento médico para consultas com manifestação de febre.
Para proteger os pacientes do grupo de risco, utilize o autoteste
qualitativo de antígeno para covid.

Centro deAtendimento Médico・Informações

Parauso médico Parauso comum

Manual de utilização da ambulância

Vacine-se o mais rápido possível contra a covid

Ligue para uma instituição médica mais próxima à você.

(Todos aqueles que não são: idosos, portadores doenças subjacentes, gestantes ou crianças - as 

quais é praticamente impossível realizar o autoteste)

Utilize o serviço de consulta telefônica.

Centro de Atendimento Médico・Informações etc; consulta ao“Manual de 
Utilização de Ambulância”; disque ♯8000 (emergência pediátrica) etc. 

Se deseja atendimento médico em caso de sintomas 

pesados ou outros motivos

Se ficar em dúvida se deve ou não passar por atendimento médico

・Em caso de agravamento dos sintomas, consulte o Centro de Apoio para
Pessoas em Tratamento Domiciliar de Shiga

Se você sentir dor de garganta, apresentar febre ou outros sintomas...

※ Lista dos testes que

podem ser utilizados

Para uso

comum
Para uso

médico

Registre-se no Centro de Distribuição de Kits de Testes e 

Cadastro de Pacientes Positivos de Shiga e faça seu 

isolamento/tratamento domiciliar

Se testar positivo
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Província de Shiga

※À venda nas farmácias e drogarias

Reagente de 

diagnóstico in 

vitro 

Medicinal droga 

de primeira 

classe

Parapesquisa


