
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Medidas de prevenção contra o corona vírus 
 A infecção em massa que ocorreu em Hamamatsu, 

amenizou e o número de novos positivos diminuiu, mas a 
situação continua incerta. Procure sempre manter as medidas 
básicas de prevenção, como lavar as mãos, fazer gargarejo e 
o uso de máscara, além de evitar o *3 mitsu* (3 tipos de 
concentração).   

No trabalho, siga as medidas de prevenção de infecção da 
sua empresa. Fique atento a sua condição física, caso sinta 
algum desconforto, avise imediatamente seu tantosha da 
Shin-ei ou seu líder. Na sua vida pessoal, evite sair quando 
não precisar e evite eventos ou festas com muitas pessoas. 
Além disso, evite sair para for a do estado. Caso você 
realmente tenha a necessidade de sair de casa, você precisa ter cautela sobre o que 
fazer depois quando retornar para casa. 

Devido à disseminação do corona vírus, o estilo de vida mudou completamente e 
todos fomos forçados a viver com menos Liberdade. A prevenção é importante para que 
você não seja infectado e para não infectar outras pessoas também, vamos juntos, 
superar esse momento difícil. 
 

Recado do Dep. Futuro 
Conhece alguém que está passando por isso? 

「Não consegue trabalhar por um longo período」「Fiquei em casa 

por muito tempo, quero retornar ao trabalho, mas tenho medo」

「Tenho deficiência, mas quero trabalhar」 

No Futuro, você pode fazer um programa de reabilitação social 
enquanto trabalha fazendo (naishoku) trabalho de baixa 
remuneração. Para mais informações entre em contato com o Dep. 
Futuro TEL: 053-488-7007 (Atendimento em português OK) 
 

Aviso sobre exame medico periódico 
Os exames médicos periódicos da SHIN-EI SOGO SERVICE serão 
realizados nos dias 10, 17 e 24 de setembro de 2020 (todos na parte 
manhã). Como forma de prevenção contra o corona virus, esse ano, o 
USO DE MÁSCARA E MEIAS SERÃO OBRIGATÓRIOS do início ao 
fim dos exames. Pedimos que preencham o questionário até o dia do 
exame para facilitar o atendimento e evitar aglomeração. 
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Frase do mês 

 Vamos ter cautela, mesmo sendo um serviço no qual já 

está acostumado！ Dep. de admnistração 

http://www.shinei-net.jp/

