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Palavras do mês

O segredo para conseguir seus objetivos é agir!
Departamento geral

Sobre o Banco Shinkin Hamamatsu Iwata
O Banco Shinkin Hamamatsu e o Banco Shinkin Iwata se juntarão no dia 21 de
janeiro de 2019 e se tornarão Banco Shinkin Hamamatsu Iwata. Algumas
agências mudarão o nome, mas o número da conta não será alterado e poderá
continuar a usar o mesmo cartão e cardeneta do banco. Você não precisa fazer
nada para transferências / retiradas automáticas já existentes. No entanto, se
você quiser fazer novas transferências ou retiradas depois do dia 21 de janeiro,
precisará fornecer o nome do banco e o nome da agência corretos. Além disso,
devido à mudança todos os caixas eletrônicos estarão indisponíveis entre o dia
19 a 20 de janeiro.
( Pedido da Shin-ei)
Não está relacionado com a mudança citada acima, mas sempre que você
alterar o banco, o número da conta ou o nome do titular da conta, informe os tantoshas sobre a
alteração. Sem as informações corretas, não poderemos transferir seu salário para sua conta
bancária.
営業部より

」

Teste de anticorpos para Rubéola
Os casos de rubéola estão aumentando este ano, e o número de pacientes é 10
vezes maior do que no ano passado. Os principais sintomas são febre em
torno de 38℃, tosse leve, inchaço dos gânglios linfáticos ao redor do pescoço
e orelhas. As pessoas pensam que é uma doença de infância. No entanto,
adultos podem se infectar também, e os sintomas geralmente são mais
severos para adultos. Se uma mãe contrair rubéola durante a gravidez
(especialmente no início da gravidez), haverá uma grande chance de o bebê
nascer infectado e nascer com problemas nos olhos, ouvidos e coração. Uma
mãe grávida não pode receber a vacina, por isso as mulheres devem ser
vacinadas duas vezes antes da gravidez. Os homens devem ser vacinados
também para evitar de espalhar o vírus para as mulheres.
管理部より
A cidade de Hamamatsu oferece cupons gratuitos para o teste de anticorpos contra a rubéola, e
mulheres que desejam ter filhos no futuro ou membros da família que vivem atualmente com uma
mulher grávida podem participar deste programa. Se você estiver interessado, ligue para a Divisão
de Promoção de Saúde Pública da cidade de Hamamatsu (053-453-6119 somente em japonês)

＊ 」

Exame médico periódico
No dia 13, 20 e 27 de outubro de 2018 foi realizado o exame médico
periódico. Para aqueles que não receberam um resultado bom, consulte
um médico o mais rápido possivel para um segundo exame. E aqueles
que tiveram um bom resultado, devem manter os bons hábitos de saúde
e permanecer saudáveis.

（総務部経理課より）

