


Calendário de Saúde
Programação do mês de Março

健診カレンダー 2017年3⽉予定
 - Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local. Horário de recepção: 13:00 ~ 13:30 horas 
 - Os moradores da região de Minakuchi e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Minakuchi-Hoken-Center.
 - Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka e Konan, podem participar do exame realizado no Koka-Hoken-Center.
 - Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka, Konan e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Konan-  
   Hoken-Center e Kaede-Kaikan. 

Tipo de exame :
Data de 

nascimento:
Dia do exame : Local : O que portar :

Exame infantil
de 4 meses

2016 / 11

15 de março
 (4ª.feira)

Koka-
Hoken-Center Caderneta maternal,

questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite23 de março

(5ª.feira)
Minakuchi-

Hoken-Center

Exame infantil 
de 10 meses

2016 / 04

09 de março
 (5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, escova

de dentes, fralda, 
troca de roupa e leite

15 de março
(4ª.feira)

Koka-
Hoken-Center

Exame infantil de 
1 ano e 8 meses

2015 / 07

01 de março
(4ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center Caderneta maternal,

questionário e fralda10 de março
(6ª.feira)

Koka-
Hoken-Center

Exame infantil de
2 anos e 6 meses 

2014 / 08

02 de março
(5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal,
questionário e questionário

do exame de audição
(faça o exame em casa)

21 de março
(3ª.feira)

Koka-
Hoken-Center

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

2013 / 08

10 de março
(6ª.feira)

Koka-
Hoken-Center

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame
de acuidade visual. Poderá

recolher a urina e trazer em um
recipiente limpo.)

13 de março
(2a.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Semana de aplicação de vacinas preventivas (Dia 1 ~ 7 de março)
3⽉ 1⽇〜7⽇は、⼦ども予防接種週間です

   A associação de médicos do Japão, associação de médicos pediatras do Japão e o
 Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar, estarão realizando a “Semana de aplicação
 de vacinas preventivas”, destinado àqueles que não podem participar da aplicação da   
 vacina conforme a programação indicada pela cidade. Vamos aplicar as vacinas 
 necessárias e prevenir doenças. Procure o Dpto. Promotor de Saúde, caso queira 
 adquirir o questionário da vacina que será aplicada.

Correspondentes: Idade indicada para cada tipo de vacina

Tipos de vacinas:
Vacina Hib, Antipneumocócica, Hepatite tipo B, Vacina conjunta da Tríplice (Difteria, 
Tétano e Coqueluche) e Poliomielite, BCG, Vacina conjunta da Sarampo e Rubéola 
(MR), Catapora, Encefalite Japonesa e Dúplice (Difteria e Tétano)

Estabelecimento médico Data de aplicação Maneiras de reservas e outros

Asada-Clinic
Tel: 0748-69-7755

Dia 3 de Março (6a.feira)
das 12:30 ~ 13:00 Providencie a reserva dentro do 

horário de atendimentoDia 4 de Março (Sábado)
das 13:00 ~ 13:30

Ohta-Iin
Tel: 0748-63-3553

Dia 1 de Março (4a.feira)
das 15:15 ~ 16:00 Não é necessário providenciar a reserva,

mas verifique por telefone sobre o
conteúdo da vacinaDia 7 de Março (3a.feira)

das 14:30 ~ 15:00

Informações : Dpto. Promotor de Saúde (Kenkoo-Suishin-Ka) Tel : 0748-65-0736



Sistema de Auxílio para o Exame de Pylori destinado às pessoas de 40 anos
40歳対象ピロリ菌検査助成は 3⽉末まで

・    Conteúdo: Exame de sangue    ・Custo: ￥3,000
・    Correspondentes: Nascidos entre 1976/04/02~ 1977/04/01 moradores na Cidade de Koka

Informe-se no Dpto. abaixo sobre os estabelecimentos médicos indicados a este exame.    
Informações : Dpto. Promotor de Saúde (Kenkoo-Suishin-Ka) Tel : 0748-65-0737

Consulta jurídica・法律相談
  Advogados da associação de advogados de Shiga, estarão atendendo gratuitamente.

As reservas são iniciadas 2 semanas antes da consulta.
Data: Local: Horário: Limite:

Dia 2 de Março Minakuchi-Shakai-Fukushi-Center
 13:00 ~ 16:00

  6 vagas
 (30 minutos gratuito)Dia 16 de Março Koka-Shi, Shimin-Fukushi-Katsudou-Center

 >>> Reservas e Informações: Shakai-Fukushi-Kyoguikai  Tel: 0748-62-8085

Consulta jurídica・法律相談
Advogados do escritório Koka-Houritsu-Jimusho, estarão atendendo à consultas gratuitamente.

 Necessário providenciar a reserva antecipadamente.
Data: Local: Horário: Limite:

Dia 8 de Março
Ai-Koka-Shimin-Hall
(Perto da prefeitura)

 14:00 ~ 17:00
 6 vagas

 (30 minutos gratuito)
        >>> Reservas e Informações: Houmushitsu Tel: 0748-65-0664

Balcão de atendimento extra de Março・3⽉の延⻑窓⼝
 >>> Local: Dpto. Civil (Shimin-ka) na sede da prefeitura em Minakuchi e/ou 
                    Centros de Atendimento Regionais (antigas subprefeituras)
 >>> Data e Horário:  Todas as terças-feiras até as 19:00 horas (dias 7, 14, 21 e 28 de março)
 >>> Serviços disponíveis:  
  - Emissão de documentos como: 
      Comprovante de renda (Shotoku-Shomeisho), Comprovante de Tributos (Kazei-Shomeisho),     
      Comprovante de Isenção de Impostos (Hikazei-Shomeisho), 
      Comprovante de residência (Juminhyo), Comprovante do registro do carimbo (Inkan-Shomeisho) e 
       Koseki (somente p/ nacionalidade japonesa cujo o Koseki esteja registrado na cidade)
  - Registro do carimbo: { Para aqueles que já possuem o registro do tsuushomei (nome popular) 
      escrito na mesma letra do carimbo }

 Informações : Dpto. Civil (Shimin-ka)  Tel: 0748-65-0683

     Aulas de língua japonesa para estrangeiros
                   日 本 語 教 室
    >>> Inscrições: Dia 12 de Março (Dom.) das 13:30 ~ 16:00 horas 
                               no Minakuchi-Chuo-Kouminkan, Rokushin-Hall

Local Minakuchi-Chuo-Kouminkan Jishu-Katsudou-Center-Kizuna

Classe Sábado Segunda-feira

Período A partir de 1 de Abril  (15 aulas) A partir de 3 de Abril  (12 aulas)

Horário 19:30 ~ 21:30 horas 14:00 ~ 16:00 horas

Custo ￥6,000 ￥4,800

Informações e inscrições: Koka-shi, Kokusai-Koryu-Kyokai 
(Associação de Intercâmbio de Koka)  TEL:0748-63-8728    FAX: 0748-63-8728




