
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Prevenção contra a transmissão do novo coronavírus 
Estão sendo relatadas notícias relacionadas ao novo corona vírus diariamente. Provavelmente muitas 

pessoas estão preocupadas, pois ainda não está claro. O que nós podemos fazer é adotar medidas 

básicas e prevenir para que o vírus não se espalhe. Veja abaixo alguns cuidados para se prevenir; 

Lavar as mãos：Lavar as mãos com frequência com sabão e álcool desinfetante 

quando chegar em casa, antes e depois de cozinhar e antes das refeições 

Etiqueta da tosse：Ao tossir ou espirrar em locais públicos como; locais de 

trabalho, escolas ou instalações públicas, pratique as “três etiquetas da 

tosse” para evitar a transmissão ①Usar máscaras ②Cobrir a boca e o 

nariz com um lenço descartável ou tecido ③Cobrir a boca e o nariz com 

a manga da roupa 

Evitar locais onde há aglomerações：Pessoas idosas, crianças e pessoas 

que possuem doença crônicas devem evitar usar transportes públicos, 

locais de eventos e outros locais onde há muita aglomeração 

Manter a saúde：Durma bem e mantenha a alimentação saudável para reforçar o seu sistema 

imunitário. Se os sintomas como febre ou gripe persistirem por mais de 4 dias, é uma possível 

suspeita do coronavírus. Por favor, comunique ao seu tantousha da Shin-Ei.  
 

Procedimentos de visto e Zairyu Card feito pela Shin-Ei  

Recentemente, as filas e sala de espera da imigração de Hamamatsu está lotada, especialmente de 

segundas e sextas-feiras.  Para que você não precise faltar no trabalho e passar o dia todo na 

imigração, que tal utilizar o serviço da Shin-Ei para renovação do visto e Zairyu Card. Os preços são 

os seguintes; 

Itens Preços 

Renovação normal de visto 14,000 

Pedido de visto permanente 38,000 

Emissão ou 2ª via do Zairyu Card（Nascimento・Perda・Alteração nome） 1,000 

Renovação do Zairyu Card（possui visto permanente） 1,000 
 

Prorrogação do prazo de validade do certificado de inspeção do 
automóvel (shakensho) 
O Ministério divulgou à imprensa que, independentemente ser pessoa física ou jurídica de todo o país, 

poderá prorrogar a inspeção dos automóveis, afim de reduzir o risco de contrair ou transmitir o 

coronavírus. 

○Automóvel alvo…Todos os automóveis cujo certificado de inspeção expira entre dia 28 de fevereiro e dia 

31 de março 

○Medidas…Prorrogar a data de validade até 30 de abril  

○Procedimentos…Para automóveis elegíveis, poderá continuar utilizando o carro normalmente, desde que 

seja feito inspeção contínua até 30 de abril. Além disso, devido à extensão do prazo de validade, não é 

necessário fazer procedimentos para alterar a descrição. 

○Procedimentos para Seguro Obrigatório (mútua) e medidas de procedimentos provisórias… Para aqueles 

que o contrato do seguro chegaram ao fim do prazo durante a inspeção contínua, o procedimento para 

continuação será prorrogado até 30 de abril. Para obter mais informações, consulte o agente de seguro do 

automóvel do seu contrato. 
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Palavra do mês 

 Seus esforços irão trazer resultados  Departamento Geral 
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