Inscrições para moradia de controle público da província de Shiga
►► Data de inscrição :

県

営

住

宅

⼊

居

募

集

Do dia 18 de julho ~27 de julho de 2017

Os formulários para inscrição, estarão disponíveis também na prefeitura.
►► Informações e inscrições : (Shiga-ken, Jutaku-Kyokyu-Kousha)
Divisão de Administração Habitacional da Corporação Jurídica de Desenvolvimento Habitacional
da Província de Shiga
TEL: 077-510-1500 / TEL:077-510-1501(atendimento para estrangeiros)
Horário de atendimento : Das 8:30 ~ 17:15 horas de Segunda 〜 Sábado

Consulta jurídica・法律相談

Advogados da associação de advogados de Shiga, estarão atendendo os moradores da cidade
gratuitamente. As reservas são iniciadas 2 semanas antes da consulta.
Data:

Local:

Dia 06 de Julho (5a.f.)

Minakuchi-Shakai-Fukushi-Center

Dia 20 de Julho (5a.f.)

Shimin-Fukushi-Katsudou-Center
(Konan)

Horário:

Limite:

13:00 ~ 16:00

6 vagas
(30 minutos gratuito)

>>> 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 dos moradores
da cidade gratuitamente. Necessário providenciar a reserva antecipadamente.
Data:

Local:

Horário:

Limite:

Dia 12 de Julho
(4a.feira)

Ai-Koka-Shimin-Hall
(Perto da prefeitura)

14:00 ~ 17:00

6 vagas
(30 minutos gratuito)

>>> Reservas e Informações: Dpto. Serviços Gerais (Soumu-Ka) TEL: 0748-69-2121

Instalação de ar-condicionado e reformas nos banheiros das escolas
⼩中学校のエアコン・洋式トイレを整備へ

Para que as crianças possam estudar em um ambiente confortável, a partir deste ano letivo a cidade estará iniciando a instalação
do ar-condicionado e reformas nos banheiros para o estilo ocidental.
Em casos de catástrofes etc, as escolas serão utilizadas como abrigo, por isso a necessidade das reformas nos banheiros, tornase urgente, visando que idosos e todos os outros possam utilizá-los.
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※Reformas no banheiro do ginásio, devido ser local de refúgio.
● Haverá a obra de reparação juntamente com a instalação
do ar-condicionado e banheiro.
- Já foram feitas as instalações e obras.

※
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Informações :Dpto. de Serviço Geral de Educação (Gakko-Soumu-Ka)
Tel : 0748-86-8018 Fax : 0748-86-8380

Obras de
reparação
●
●

Calendário de Saúde
Programação do mês de Julho
健診カレンダー 2017 年 7 ⽉予定

- 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 KonanHoken-Center e Kaede-Kaikan.
– Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local. Horário de recepção: 13:00 ~ 13:30 horas
Tipo de exame :

Exame infantil
de 4 meses

Exame infantil
de 10 meses

Exame infantil de
1 ano e 8 meses

Exame infantil de
2 anos e 6 meses

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

Data de
nascimento:

2017 / 03

2016 / 08

2015 / 11

2014 / 12

2013 / 12

Dia do exame :

Local :

O que portar :

20 de julho
(5ª.feira)

Kaede-Kaikan

27 de julho
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite

13 de julho
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

20 de julho
(5ª.feira)

Kaede-Kaikan

05 de julho
(4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

26 de julho
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

12 de julho
(4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

26 de julho
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

06 de julho
(5ª.feira)

Kaede-Kaikan

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de

24 de julho
(2a.feira)

MinakuchiHoken-Center

acuidade visual. Poderá recolher
a urina e trazer em um recipiente
limpo.)

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite

Caderneta maternal,
questionário e fralda
Caderneta maternal,
questionário e questionário do
exame de audição
(faça o exame em casa)

Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka) TEL: 0748-69-2168

Se suspeitar que está com insolação
熱中症になったかなと思ったら

Sintomas Nível 1
・Tontura
・Vertigem
・Suor em excesso
・Câimbra e
rigidez muscular

Sintomas Nível 2
・Dor de cabeça
・Vômito
・Cansaço
・Falta de concentração
e raciocínio

A medida de emergência
deverá ser tomada adequadamente
conforme os sintomas

Sintomas Nível 3
・Perda de consciência
・Convulsão

Ir para o HOSPITAL

・Ir para a sombra ・Deitar com as pernas para o alto・Afrouxar a roupa ・Beber soro fisiológico
・Esfriar onde passa as veias grossas como a nuca, axilas e junção das coxas e outros
Informações : Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka) Tel : 0748-69-2168 Fax : 0748-63-4085

Campanha de segurança de trânsito de verão
夏の交通安全県⺠運動について

Prevenção de acidentes de idosos e crianças

Período : Dia 15 de julho ~ 24 de julho

>>> Pontos principais da campanha :
1- Promover a prevenção de acidentes de ciclistas e pedestres.
2- Promover medidas contra acidentes de idosos.
3- Uso obrigatório do cinto de segurança e poltrona apropriada para crianças.
4- Eliminação de motoristas embriagados e motoristas esgotados devido ao excesso de trabalho.
Informações : Dpto. de Segurança de Vida e Meio ambiente (Seikatsu-Kankyo-Ka)
Tel : 0748-69-2143

