
 
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. É importante 
continuarmos usando máscara diariamente e permanecermos em casa o máximo 
possível. 
 

A cidade de Oyama e as medidas adotadas para prevenir a 
propagação do novo coronavírus 

 
1. Foi anunciada em 4 de maio pelo primeiro ministro do Japão Shinzo Abe a 

prorrogação da situação emergencial até 31 de maio. A província de Tochigi assim 

como outras províncias, decidiram por moderar parcialmente as restrições impostas, 

consentindo o retorno das atividades sociais e econômicas mediante rigorosos 

cuidados de prevenção. Foi apresentado um modelo de prevenção a ser colocado em 

prática no nosso dia a dia. 

○ Evitar rigorosamente locais fechados e sem ventilação, o agrupamento de pessoas e 

o contato próximo entre pessoas. 

○ Usar máscara ao sair de casa, ao conversar ou entrar em ambientes internos,  

mesmo não apresentando nenhum sintoma da doença. 

○ Ao chegar em casa, antes de mais nada lavar as mãos e rosto. Procurar tomar um 

banho e trocar a roupa o mais depressa possível. 

○ As mãos devem ser bem lavadas com sabão e água durante uns 30 segundos.  

○ Manter distância em 2 metros de outras pessoas  

○ Nas refeições, evitar sentar-se na frente de outra pessoa e conversar o mínimo 

possível. 

○ No local de trabalho, tomar medidas para diminuir as chances de contato próximo  

entre pessoas, optando por horários alternados, teleconferência, trabalho em casa 

entre outras medidas. 

  

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 19 línguas, 24 hs por dia) 

 

3. Sobre o funcionamento das casas de jogos. 

A província de Tochigi permitiu a reabertura das casas de jogos(pachinko)mediante 

imposição de medidas firmes de prevenção ao vírus. 

A cidade de Oyama passará a fiscalizar se  essas medidas estão sendo cumpridas com 

atenção dobrada às pessoas de províncias vizinhas como Tóquio, Saitama, Ibaraki que 

venham a frequentar esses estabelecimentos, ocasionando uma possível propagação 

do vírus.  

 

4. Sobre a volta as aulas e sobre as férias escolares de verão 

Em 6 de maio, durante a reunião geral de educação escolar, foi aprovada a decisão da 

volta as aulas para todas as séries e a diminuição dos dias das férias escolares de verão. 

Considerando ao máximo a prevenção de contágio, até o dia 15 de maio será 

confirmada a data de volta as aulas. As férias escolares de verão por sua vez terão 

menos dias para assegurar o número de dias de aula, iniciando em 1 de agosto e 

terminando em 16 de agosto, com a possibilidade de ocorrerem alterações. 

 

 



 

 

 

5.Sobre a solicitação e pagamento do benefício fixo especial de 100.000 ienes para 

cada pessoa 

Os estrangeiros que tenham registro de residência na cidade na data de 27 de abril, e 

que estejam a mais de 3 meses no Japão, receberão o benefício. Os demais 

estrangeiros com estadia curta ou estadia ilegal, que não constem no registro da 

cidade, não receberão.Quanto a solicitação, pedimos que seja feita pelo correio. Para 

solicitar, será enviado pelo correio a cada residência um envelope da prefeitura cor de 

rosa. No envelope estará escrito o informe COVID-19 100.000 por pessoa. 

No papel amarelo, preencha a data do dia da solicitação, o nome do solicitante e o 

telefone de contato.O solicitante deve ser o chefe da família sendo que o benefício será 

pago na conta bancária deste. 

A seguir verifique se todos os membros da família constam na lista, assinale para cada 

membro o desejo ou não de receber o benefício. 

A seguir preencha os dados bancários do solicitante chefe da família. 

No segundo papel, cole uma cópia de algum documento de identificação (zairyu card, 

carta de motorista entre outros) e a cópia da caderneta bancária ou cartão bancário. 

Coloque os dois papéis no envelope resposta azul e coloque na caixa de correio.Não é 

necessário selar. O prazo de término para solicitar é até dia 31 de julho de 2020(sexta-

feira). Atenção para não esquecer o prazo. Enviaremos posteriormente o aviso de 

depósito em conta. 

Em caso de dúvidas, ligue para consulta sobre benefício fixo especial pelo telefone                   

22-9817 

 
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. 
É importante continuarmos usando máscara diariamente e permanecermos em casa o 
máximo possível. 
Agradecemos sua atenção 
 
 
 


