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Frase do mês

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje
Dept. Administrativo

Medidas podemos adotar para prevenir a propagação do coronavírus
◎Higienizar as mãos e fazer gargarejo ao chegar em casa
Lavar as mãos com sabão ou passar álcool quando chegar em casa, antes e depois de
cozinhar e antes das refeições.
◎Usar máscara quanto estiver com sintomas como tosse
Quando cobrir a boca ao tossir ou espirrar, e através dessa mão contaminada tocar no objeto
como maçaneta, corre o risco de transmitir o vírus. Por isso vamos respeitar a regra de “etiqueta
da tosse”.
◎Não saia sem necessidade e evite locais onde há aglomeração
Evite usar transportes públicos e locais onde há muita aglomeração.
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◎Quando não estiver se sentindo bem ou estiver com 37,5° de febre, comunique ao seu
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Tantousha responsável.

Feriado do Golden Week
O escritório da Shin-Ei estará fechado do dia 30 de abril (sábado) a 8 de
maio (domingo).
Entendemos que com o feriado prolongado surge a vontade de sair, mas o
coronavírus ainda não acabou. Evite sair sem necessidade e pratique medidas
de prevenção de infecção para garantir que você não seja infectado com o vírus.
Além disso, você pode aumentar sua imunidade mantendo um estilo de vida
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regular, mesmo durante o feriado. Por favor, administre sua condição física para que você possa

管理部より
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 16ª Cerimônia de Formatura do Shin-Ei Hoikuen foi
realizada no sábado, 26 de março de 2022. Este ano, 12
crianças se formaram. Mesmo indo para o ensino
fundamental, desejamos que façam muitos amigos e
deem o melhor de si nos estudos e atividades físicas,
sem esquecer o que aprenderam no Shin-Ei Hoikuen.

（総務部経理課より）

