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Shiga ken Maibara shi Miyoshi 190 Banchi ☎  0749-56-0577 

  B   O   L   E   T   I   M         M   E   N   S   A   L 

MAIBARA KŌHŌ 

■集団接種会場 LOCAL DA VACINAÇÃO EM GRUPO 

MÉTODO DE RESERVA    Por telefone ou via internete 

 
☎ 0570－783－290 

      Horário da recepção das 9:00 às 17:00 (incluindo sábados, domingos e feriados) 
Internete      https://reserve-vac-c.jp/maibara/user/login 

※Evitem de ligar diretamente as clínicas para obter informações.  

Precauções no dia da Vacinação e pertences a levar 

Ítens de atenção 

□ Sem febre ou má condição física 

□ Usar máscara 

□ Roupas fáceis de mostrar o ombro  
( camisetas,etc) 

Pertences a levar no dia da Vacinação 

□ Bilhete de Vacinação (bilhete de cupom) 

□ Questionário (exame preliminar)      
(Por favor, preencha com antecedência) 

□ Cartão de identificação (carteira de 
motorista, cartão de seguro saúde, etc.) 

６５歳以上のワクチン接種予約受付について 
A vacinação começará finalmente no dia 15 de maio (sáb), para pessoas com 65 anos ou mais. Reservas 

antecipadas são necessárias para poderem receber a vacina no dia e no local da vacinação em grupos.         

Espera-se que lote imediatamente após o início da reserva, mas como iremos iniciar a vacinação a partir de 

junho, pedimos que façam a reserva sem complicações. 

Informações: Escritório de Promoção da Vacinação da Covid-19 Shingata Corona virus wakuchin sesshu Suishin-Shitsu (Sede)  

           53-5126 ＦＡＸ 53-5138      

Não se esqueça 
de trazer o 
Bilhete de 
Vacinação e o 
Cartão de 
identificação!! 

Após a conclusão da reserva, não haverá 
notificação dos detalhes da reserva, portanto, 
certifique-se de anotar os detalhes 

Sobre o início da aceitação da reserva para junho e julho (para maiores de 65 anos) 

A reserva dos locais de Vacinação em grupos descritos acima é ..... 

Os detalhes do cronograma de vacinação serão anunciados na edição especial do Kouho Maibara 

 a partir das 9h00 do dia 24 de maio (segunda-feira) 

Informações do momento da emissão. A programação pode ser alterada  
dependendo da quantidade de vacina fornecida. 

Consulte a Homepage do Município e a TV Ibukiyama para obter as 
 informações mais recentes. 



 
         

 

 
 

AAtenção  

◆Como medida de prevença o de infecço es, pedimos que caso na o esteja bem, deixem de vir ao exame. 

※A Consulta sobre Criaça o dos filhos (Suku suku soudan) e as aulas de alimentaça o infantil de 7 meses (Mogu 
mogu Kyoushitsu) sera o realizadas somente por reservas, favor ligar no Depto de Sau de ☎ 53-5125 ou no 
Centro de Auxí lio a  Criaça o ☎ 55-4551 e fazer a sua reserva. Podera  tambe m nos consultar atrave s da Consulta 
ON LINE ``Suku suku Hot Line´´ 

◆Os Exames pedia tricos mencionados acima, como a aula de papinha e a consulta sera  realizado no Ibuki Hoken 
Center (no Interior do Airando). Pore m o Exame do dia 20 de maio (qui) sera  realizado na Prefeitura Central. 

◆Nos exames mencionados acima de ③ a ⑤,no momento do exame odontolo gico passamos flu or, por isso 
tragam as crianças com os dentes escovados. Ha  casos em que, por decisa o me dica deixamos de aplicar o flu or. 

◆Devido a condiça o de infecço es por coronaví rus, podera  ocorrer mudanças na programaça o prevista. Por favor 
confiram as informaço es atuais na homepage do municí pio. 

EXAME PEDIÁTRICO (乳幼児健康診査) 

OBS.: (1) todos estes exames são realizados uma vez por mês. (2) Trazer o questionário do “Akachan Techô” preenchido. (3) Se a 

criança não estiver se sentindo bem antes do exame, venha na próxima vez. 
Tipo de exame Data Recepção Local O que levar 

1) Exame pediátrico de 4 meses 

(nascidos em janeiro de 2021) 

10 de junho 
(quinta-feira) 

Devido a 
medidas de 
prevença o da 
nova infecça o 
por 
coronaví rus,  

os exames 
sera o 
realizados com 
hora rio 
marcado. 
Enviaremos 
individualmen
te o aviso. 

Ibuki Hoken 
Center 

(Interior do 
Airando) 

◇ “Caderneta da Mãe e da Criança” 
◇ “Suku-suku Fairu” 
◇ Questionário médico 
◇ Estojo (lápis, borracha, etc) 
◇ Toalha de banho 

◇ Termômetro 
* Os ítens acima (são necessário para 

todos os exames de ①  
à ⑤ ) 

 
 

◇ Amostra da primeira urina colhida NO 
DIA DO EXAME e questionário de 
exame auditivo 
(Somente no Exame ⑤ ) 

2)Exame pediátrico de 10 meses 

(nascidos em agosto de 2020 

17 de junho 
(quinta-feira) 

3)Exame pediátrico de 1 ano e  

8 meses (nascidos em outubro 
de 2019) 
 

15 de junho 
(terça-feira) 

4)Exame odontológico de 2 anos 
  6 meses (nascidos em novembro 

de 2018) 

10 de junho 
(quinta-feira) 

5)Exame pediátrico de 3 anos e  

 6 meses (nascidos em novembro 

de 2017) 

  3 de junho 
 (quinta-feira) 

 

Consulta sobre criação dos filhos (Suku-Suku soudan) 育児相談 *(Por reserva) 
                   Das 9:30 a s 11:00   Pore m no momento da reserva, iremos notificar o hora rio.      

Data Local Detalhes 
15 de junho 

 (terça-feira) 
Ibuki Hoken Center 
(Interior do Airando) 

◇ Du vidas com a criaça o... estress, ansiedade e outros, como:  

o crescimento e desenvolvimento da criança. 

◇ Tirar medida do corpo                    

◇ Trazer: “Caderneta da Ma e e da Criança” “Suku-suku Fairu” e Toalha de 

banho  17 de junho 

 (quinta-feira) 
Prefeitura de 

Maibara (central) 

Idade Data Recepção Local O que levar 
Crianças nascidas em 
novembro de 2020 

11 de junho 
(sexta-feira) a  partir das 9:30 

Ibuki Hoken 
Center 

(Interior do  
Airando) 

◇ “Caderneta da Ma e e da  
   Criança” 
◇ “Suku-suku Fairu”  
◇ Toalha de banho. 
◇ Estojo (la pis, borracha) 

Aula sobre Alimentação Infantil para os pais, cujo(a) filho(a) tem 7 meses  7か月児もぐもぐ教室 

http://www.fumira.jp/cut/kodomo/file359.htm
http://www.fumira.jp/cut/baby/file34.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ A partir deste ano, todos os exames me dicos (exames), incluindo os exames me dicos ba sicos, 

sera o realizados somente com hora marcada. Se voce  deseja fazer algum tipo de exame, 

certifique-se de fazer a reserva com antecede ncia na Secretaria de Sau de – Kenko Zukuri Ka. 

※ Os que ira o fazer exames especí ficos, favor trazer o Carta o do seguro de sau de (Maibara shi 

Kokumin Kenko Hokensho). 

※ Como prevença o da propagaça o da covid-19, favor comparecer ao exame de ma scara. Pedimos 

tambe m, a cooperaça o quanto a pontualidade do hora rio de recepça o, para evitar o 

congestionamento.  

 
 
 
 
 
 
 
                       

EM CASO DE EMERGÊNCIA MÉDICA... MÊS DE MAIO 
O atendimento de emerge ncia e  feito pelos plantonistas nos hospitais. Hospital da Cruz Vermelha (CV) e Hospital 

Municipal de Nagahama (HM). Nos feriados em caso de na o ser algo grave, podera  se consultar no Centro de 
atendimento Emergencial Nagahama-Maibara 〇.  Quando for se consultar, na o se esqueça de levar  
o Hokensho (carta o do seguro de sau de), Marufuku (carta o do sistema de assiste ncia social atrave s do sibsí dio de 
despesas me dicas), caderneta com as anotaço es dos reme dios, Boshi Kenkou Techou (caderneta de sau de materno-
infantil) no caso de crianças. 
※Como prevença o a propagaça o do COVID-19, favor ligar no ☎ 65-1525 antes de comparecer e utilizar ma scara ao 
se consultar.                
Consulta pediátrica pelo telefone: #8000  Tel. 077-524-7856  
Atendimento:  Nos dias úteis e sábados 18h às 8h / Domingos e feriados 9h às 8h do dia seguinte.  

Prioridade/hospital 2/MAIO 
DOM 

3/MAIO 
FER 

4/MAIO 
FER 

5/MAIO 
FER 

9/MAIO 
DOM 

16/MAIO 
DOM 

23/MAIO 
DOM 

30/MAIO 
DOM 

L
e
v
e
s
 Centro de Atendimento 

Emergencial Nagahama- Maibara 
(Nagahama-shi Miyashi-cho 1181-2 
Tel: 65-1525 ) das 8h30 às 11h30, 
das 12h30 às 17h30   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G
ra

v
e
s
 

 

crianças 
Atendimento 

24 hrs CV CV CV CV CV CV CV CV 

adultos HM 
 

CV 
 H 

HM CV HM CV HM CV 

                          INFORMAÇÃO SOBRE SAÚDE 
                         Secretaria de Saúde (Sede)  

                         Kenko Zukuri Ka ☎ 53-5125 
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http://icon-free.com/20hospital/02-hospital.html


     
▶ Imposto sobre imo veis (koteishisanzei) Primeira parcela 

▶ Imposto de carros de motor leve (kei jidousha zei) u nica parcela 

▶ Mensalidade da creche (Hoiku ryou) Me s de maio  
▶ Conta de água (Suidou ryoukin)  mês de maio  ▶ Conta de esgoto (Guesuidou shiyouryou)  mês de maio  
 
 
 

 

 

                 
 

 

            
 
 

  
A partir de maio a Prefeitura de Maibara (Sede) e a filial Santo, 

estarão atendendo todas as quintas-feiras até às 19h00 !! 

※Na o havera  prorrogaça o do hora rio de atendimento das sucursais de Ibuki e Ohmi. 

※Na matriz, estara o atendendo no Balca o do Depto Shimin HokenKa, ZeimuKa, Shunou TaisakuKa, e na  

  filial de Santo, no Depto Chiiki ShinkouKa.     
※Devido a manutença o, na o sera  possí vel utilizar no dia 1º ao dia 5, dia 19 e 31 de maio. 

PRORROGAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DAS PREFEITURAS  時間外窓口 

Atendemos até às 19h00 !! 
Nesses horários, não oferecemos 
os serviços de intérpretes. 

Impostos a serem pagos neste mês de maio   5月の税等料金・納付のお知らせ 
Informações:  Depto de Cobranças - Shunou Taisaku ka (Sede)  ☎ 53-5116 

     

Horário de atendimento 
das 8:30 às 12:00 hs 
das 13:00 às 16:30 hs 

Pedimos que confiram o modo de jogar 
no Kohoku Ruuru ou na página da web  

         
 Maiores informações:   

Depto de Preservação Ambiental –Kankyo Hozenka (Sede)  ☎  53-5112   

          

 TIPO DE LIXO LOCAL ONDE SE DEVE LEVAR 

 

LIXO QUEIMA VEL, 
LIXO RECICLA VEL 

CRISTAL PLAZA 

NAGAHAMA-SHI YAWATA 
NAKAYAMA-CHO 200 

LIXO NA O 
QUEIMA VEL E DE 
GRANDE PORTE 

 

CLEAN PLANT 

NAGAHAMA-SHI OYORI-CHO 1337 

家庭ごみの持込は平日と第 4日曜日に受付中 

PODERÃO LEVAR LIXOS DOMÉSTICOS ATÉ O LOCAL DE RECICLAGEM NOS DIAS ÚTEIS E NO 

 4º DOMINGO DE CADA MÊS. 

NO 4º DOMINGO !! 

NA PREFEITURA DE MAIBARA, FICAM SEMPRE À DISPOSIÇÃO INTÉRPRETES DE PORTUGUÊS! 
 (通訳の配置について) 

          Linha direta com intérpretes:  
Tel / Fax 0749-55-2650 (Santo)  Segunda à sexta, das 8:30 às 17:15  

                0749-56-0577 (Escritório do Tabunka Kyousei Kyoukai), das 9:00 às 17:15 
Dúvidas? Críticas? Sugestões? Comentários? Fale com a gente !!! 

Caso o intérprete não possa atendê-lo (a) no momento, por favor ligue mais tarde!  

COM O CARTÃO MY NUMBER , PODERÃO RETIRAR  
DOCUMENTOS EM TODAS AS LOJAS DE CONVENIÊNCIAS!! 

 

GUIA PARA A VIDA DIÁRIA 

Depto de Saneamento e esgosto (Joguesuidou Ka) Sucursal de ŌHMI  ☎ 53-5173 
 

Utilize o pagamento conveniente pelo débito automático!   31 de maio (segunda-feira) !! 

Estas faturas além do débito automático, poderão ser pagas em Lojas de Conveniências como 
também pelo método prático PayB e PayPay para os que utilizam o Smartphone 


