
 
 
 

 

 

 

 
 

Sobre infecção pelo novo coronavírus 

・Vacinação (injeção para prevenir a infecção e o agravamento) 

A vacinação está prevista para começar com os profissionais de saúde (pessoas que trabalham em 

hospitais, etc.) e a partir de abril para os idosos (pessoas com 65 anos ou mais). Assim que os detalhes 

forem decididos, será publicado no site da cidade de Hamamatsu. 

Call Center de Hamamatsu sobre a vacinação do coronavírus: 0120-319-567 
 

・Consulta por telefone（Call Center de Hamamatsu sobre o coronavírus） 

                                      ※Ouça o atendimento automático 

                                                                    e escolha o setor 

Atendimento para informações e consulta Horário de atendimento 

・Pessoas com suspeita de contaminação pelo Novo Coronavírus 

・Centro de consulta sobre febre, etc. 
１→１ Disponível 24 horas por dia 

Medidas para evitar a disseminação do Novo Coronavírus １→２ 8h30～17h15 

Fechado 

aos 

sábados, 

domingos 

e feriados 

Teste PCR para gestantes (assintomáticas) １→３ 9h00～17h00 

Sistema de certificação de restaurantes de Hamamatsu seguros 

e protegidos  
２→１ 

8h30～17h15 Sistema de empréstimo financeiro empresarial, etc. ２→２ 

Auxílio extraordinário de valor fixo, entre outras 

informações 
３ 

 

Feriado do Golden Week 
A Shin-Ei estará fechada do dia 1º de maio (sábado) a 9 de maio (domingo). 

Entendemos que com o feriado prolongado dá vontade de sair, mas o corona ainda 

não acabou. Evite sair sem necessidade e pratique medidas de prevenção de 

infecção para garantir que você não seja infectado com o corona. 

Além disso, você pode aumentar sua imunidade mantendo um estilo de vida 

regular, mesmo durante o feriado. Por favor, administre sua condição física para 

que você possa descansar seu corpo do cansaço diário e começar a trabalhar em 

uma condição saudável após o feriado.  

Cerimônia de formatura do Shin-Ei Hoikuen 

A 15ª Cerimônia de Formatura do Shin-Ei Hoikuen foi realizada 

no sábado, 20 de março de 2021. Este ano, 11 crianças se 

formaram. Mesmo indo para o ensino fundamental, desejamos 

que façam muitos amigos e dê o seu melhor para estudar e se 

exercitar, sem esquecer o que aprendeu no Shin-Ei Hoikuen. 

Frase do mês 

Se você não tiver entusiasmo para tudo, você não fará um bom trabalho！                       
Dept. Administrativo 

☎0120-368-567（gratuito） 

Shin-Ei Sogo Service 
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