
Positivo Negativo

Necessário cadastro para receber ajuda para pessoas não elegíveis de notificação.

Cadastro(*)

  Confirmação

* No momento do cadastro anexar o ① e ②

① Foto do teste 

② Documento de identificação

 

Pedido de consulta 

* Ajuste com o hotel

* Pessoas sem sintomas, mas com resultado positivo pelo teste antígeno 

Centro de Suporte de

 Intérprete Médica
Inglês, Espanhol, Português e mais 18 idiomas0570-050-235

Atendimento 

24 horas・365 dias

Instalação de consulta por telefone para doenças repentinas e machucados para turistas estrangeiros.

Pessoas da área médica verificarão os sintomas e farão a orientação.

dia 10

Verificação da

saúde

dia 1 dia 2  dia 3 dia 4 dia 5

Sem

sintoma

Dia da

coleta

do teste

Quarentena (7 dias de repouso da data da coleta)

Quarentena

Teste

antígeno

negativo

Liberado
Verif. da

saúde

  Pessoas com sintomas

（febre,dor de garganta, tosse,etc.）

★30 out. a 3 nov.

Instalado o estande para teste no

Okinawa Cellular Stadium Naha

       Fazer o teste antígeno do kit

（uso médico）ou no local para teste

Solicitamos colaboração para continuar a

verificação da saúde.

★ Caso a febre persista,

entrar em contato com o Centro de

Suporte de Intérprete Médico.

Instituição Médica

Necessária a Notificação

Site do Centro de Cadastro

para pessoas positivas

Liberado

dia 11

Início do

sintoma
LiberadoQuarentena (7 dias de repouso da data do início do sintoma)

dia 6 dia 7 dia 8 dia 9

＜　Se achar que está com Covid-19  ＞

＜　Em caso de doenças repentinas e machucados　＞

Centro de consulta Telefone

Não Necessária a Notificação

098-859-2233

・ Ajuste da instalação para repouso

・ Providências de refeição

・ Empréstimo de oxímetro

・ Repasse dos contatos em caso da

   piora do estado de saúde

Telefone

Horário de

atendimento

Idioma

10h - 12h

13h - 17h
（inclui sáb. dom. e feriado）

Acomodação para

repouso
(providenciado pela província)

Hotel ou

casa de parente

Sede do Festival

Consulta sobre o Covid-19

Horário de

atendimento

30 out.：9h - 17h

31 out.：9h - 19h

１ nov.：9h - 17h

２ nov.：9h - 17h

３ nov.：9h - 19h

Suporte de cadastro no site

(ajuda, ajustes, ect.)

Telefone

Centro de Cadastro para

pessoas positivas

080-4102-0267

080-6488-2381

080-6488-2382

Japonês

Inglês, Espanhol,

Português

Idiomas

Idiomas

 E-mail

(carteira de habiitação,

passaporte, etc.)

*Utilização do serviço do

Centro de Suporte de Inté

rprete Médico

* Utilização do serviço de

tradução telefônica do país

Com

sintoma

 dia 0

Consulta em

      hospital

・ Necessidade de

internamento

・ Pessoas com

comorbidades

Consulta por tel.

・ Mais de 65 anos

・ Grávidas

Repouso

Ex. da foto

Foto do teste na horizontal



 

Sim Não

【Período de quarentena para pessoas com contato próximo】

★ Período de quarentena 5 dias.

★ Estará liberado no 3º dia caso faça o teste antígeno (uso médico) no 2º ou 3º dia e o resultado for negativo.

★ Não saia sem necessidade até a liberação e mantenha a verificação da saúde até passar os 7 dias.

【Compras durante o período de quarentena】

★ As pessoas que tiveram contato próximo com infectados, estão liberados para sair e comprar produtos necessários para o dia a dia.

　  As pessoas infectadas deverão evitar sair.

★ Ao sair utilizar máscara, higienizar as mãos, etc. e ao sair evitar horários com aglomeração e encurtar o período de compra.

　

【Cuidados durante o período de quarentena dos 7 dias】

★ Verificar a saúde como febre, etc. 

★ Evitar contato com pessoas com risco de agravamento como idade avançada e com comorbidades.

★ Evitar locais aglomerados para refeições.

★ Tomar medidas de prevenção como utilização de máscaras, higienização das mãos, etc.

2 dias

antes

Pessoa

Positiva

dia 0

Sintoma

ou dia

do teste

Pessoa

com o

contato

próximo

Regra

Liberação

antecipada

Período de quarentena

Período de

quarentena
Verificação da saúde

Negativo

Liberado

Liberado
Verif. da

saúde

Teste

antígeno

negativo

Contato com pessoas infectadas

★ Acomodação no mesmo quarto ou  contato por longo

     período.

★ Contato com a pessoa infectada em distância menor que

     1 metro sem utilização de máscara por mais de 15 min.

dia 5 dia 6 dia 7dia 1 dia 2 dia 3 dia 4

dia 5 dia 6 dia 7 dia 8 dia 9 dia 10 dia 11
1 dia

antes

Hotel ou

casa de parente

Solicitamos a continuação

da verificação da saúde.

dia 10 dia 11

＜　Em caso de ter contato próximo com pessoas infectadas　＞

Sem contato próximo Contato próximo

0 dia 1 dia 2

Quarentena


