
Primeiramente pedimos às pessoas que não compreendem o idioma japonês e que 
necessitem de alguma informação sobre o que será anunciado a seguir, que entrem em 
contato com o depto correspondente acompanhado de um tradutor. 

Medidas adotadas na cidade de Oyama para prevenir a 
propagação do novo coronavírus, e sobre o que ficou decidido 

na reunião do Conselho da Sede de controle e medidas ao novo 
coronavírus 

1.A província de Tochigi anunciou em 21 de abril, que o número de casos de pessoas 

infectadas na província é de 51, dentre os quais 14 casos ocorreram nos centros de 

saúde da jurisdição sul, sendo 1 caso na cidade de Oyama. A cidade de Oyama pede a 

seus moradores a prevenção através do uso de máscaras, diminuição em 80% do 

contato com outras pessoas, manutenção em 2 metros da distância entre pessoas, não 

aproximação direta face a face (principalmente nas refeições), realização de exercícios 

físicos na área externa mantendo-se distante de outras pessoas. 

 

2. Os estrangeiros moradores de Tochigi podem utilizar a linha para consulta sobre o 

novo coronavírus caso tenha alguma preocupação. Ligue para o número 028-678-8282 

(O atendimento é feito em 18 línguas, 24 hs por dia) 

 

3. Pedimos a todos o respeito e atenção aos direitos humanos, não permitindo 

qualquer tipo de maus tratos ou preconceito para com  pessoas contagiadas e suas 

famílias, seja nas escolas ou local de trabalho. 

 

4. Em 16 de abril foi anunciada a “Declaração de situação emergencial” para todas as 

províncias do país, com duração até 6 de maio. Assim, conforme a 

A lei de medidas especiais Artigo 45, parágrafo 1, pede-se a todos evitar sair de casa.  

E conforme a lei de medidas especiais Artigo 24, parágrafo 9,  pede-se o fechamento de 

estabelecimentos, e o fechamento de locais de realização de eventos. 

 

5.Diante do anúncio, a província de Tochigi estabeleceu as seguintes medidas. 

O pagamento de auxílio às empresas ou estabelecimentos comerciais como 

restaurantes, refeitórios estabelecidos na província, que durante o período de 21 de 

abril à 6 de maio, mantiveram-se fechadas, colaborando assim para a prevenção da 

propagação do vírus. Será pago o valor de 100.000 ienes por empresa (Caso a empresa 

pague aluguel do escritório, será acrescido 100.000 ienes, e caso a empresa tenha 

vários outros escritórios  alugados, será acrescido mais 100.000 ienes num total 

máximo de 300.000 ienes. 

※Mais detalhes serão publicadas na home page da província.  

 

6. Como medida econômica emergencial do país, cada pessoa receberá um auxílio de 

100.00 ienes.Quanto a forma de solicitação, anunciaremos assim que possível. 

Informações: Centro de chamadas  sobre o pagamento de auxílio temporário do 

Ministério de Assuntos Internos e Comunicações  Tel:03-5638-5855. Em Oyama, é 

possível obter informações na seção de segurança da vida cívica(shimin seikatsu anshin 

ka) ou no setor de política para assuntos gerais(sōgō seisaku ka), ambos na prefeitura 

da cidade. 

 

7. Quanto as medidas estabelecidas na cidade de Oyama 

As escolas de ensino fundamental permanecerão fechadas até 6 de maio, iniciando-se 

em 7 de maio(quinta-feira). Porém dependendo da situação na ocasião, poderá ocorrer 

nova alteração na data. 

tel:03-5638-5855


As creches públicas e privadas (hoikuen, hoikusho), centros infantis autorizados(nintei 

kodomoen)estão funcionando em pequena escala, reforçando o pedido aos pais para 

procurarem ao máximo cuidar das crianças em casa.   

Os clubes gakudo hoiku também reforçam o pedido aos pais para procurarem ao 

máximo cuidar das crianças em casa.  

Os funcionários da prefeitura estão trabalhando em sistema de rodízio, alternando o 

trabalho na prefeitura e na residência. 

 

8.Consultas sobre o sistema de adiamento de pagamento de impostos da cidade,  ligue 

para seção de pagamento de impostos tel 22-9444, seção de imposto municipal tel 22-

9422, seção de imposto de propriedade tel 22-9432. 

 

Consultas sobre prorrogação ou adiamento no pagamento da conta de água e esgoto, 

ligue para seção de assuntos sobre água e esgoto  tel 24-7612. 

 

Consultas sobre os vários serviços de saúde maternos infantis, ligue para seção de 

promoção da saúde tel:22-9527 

 

Consultas sobre violência doméstica, ligue para 0120-279-889 
O atendimento começou em 20 de abril, porém somente a partir de 29 de abril,  o 
atendimento passará a ser 24 horas.A consulta poderá ser feita também por SNS no 
horário das 12:00 às 22:00hs, ou por e-mail  24 horas por dia. 
 
 
9.Para evitar a aglomeração de pessoas nos guichês de atendimento e reduzir em 80% 
o contato próximo entre pessoas, a partir de 19 de abril os guichês de atendimento a 
seguir estarão fechados temporariamente nos seguintes dias e horários. 
●Setor do cidadão(shimin ka): sábados e domingos 
                                                    terças e quintas-feiras no guichê de atendimento das  
                                                    17:15 às 19:00 
●Setor de pagamento de impostos(nozei ka): segunda à quinta-feira  no guichê de 
atendimento das 17:15 às 19:00, aos domingos no guichê de consulta sobre impostos 
das 8:30 às17:15. 
●Sub prefeitura Oyama Jonan:sábados, domingos e feriados 
 
Quanto a aquisição de documentos, é possível solicitar no correio. Verifique pela home 
page da cidade ou ligando para o setor correspondente na prefeitura. 
 
 
10.Informações atualizadas sobre o coronavírus, estão sendo transmitidas em língua 
estrangeira pela rádio comunitária FM de Oyama nos seguintes dias e horários. 
As segundas-feiras a transmissão será em inglês, as terças-feiras em chinês, as quartas-
feiras em português e às quintas- feiras em espanhol.  
O horário é ao meio dia, e a retransmissão as 17:30. 
As informações atualizadas e mais importantes, serão afixadas no painel em frente a 
sala para atendimento aos estrangeiros na prefeitura. 
 
 
Antes de terminar, pedimos novamente às pessoas que não compreendem o idioma 
japonês e que necessitem de alguma informação sobre o que foi anunciado , que 
entrem em contato com o depto correspondente acompanhado de um tradutor. 
Agradecemos sua atenção 
 
 
 

tel:22-9527

