Informativo do Centro de Asistência à Infância “TSUKUSHI HIROBA”do mês 6
「つくしひろば」だより 6 月
★ O centro “TSUKUSHI HIROBA” fica aberto das segundas, terças, sextas e no 1º e 3º sábado do

mês, das 9h30 até 16h. Venham brincar! ! Estamos esperando.
E toda 2ª e 4ª sexta-feira do mês a partir das 11h30 estamos realizando o conto de estorinhas
pelos voluntários. Venham ouvir as estorinhas sem falta!!
★Dia 11 de junho (seg)

Estamos programando “Massagem para bebês”
Horário: 10h~ 10h40 Vagas: 10 pessoas (bebês de 2 a 8 meses de idade)
Taxa de materiais: 50 ienes Inscrição: A partir do 22/05
※Inscrição a partir do dia 27 de abril
Inscrições e informações Centro de Assistência à Infância “TSUKUSHI HIROBA” Tel: 0749 - 42 - 5051

Informativo do Espaço de Brincar “WANPAKU HIROBA” do mês 6
「わんぱくひろば」だより 6 月
★ O espaço “WANPAKU HIROBA” é um lugar onde o Centro de Previdência Social “AI NO SATO”

oferece assistência às crianças de idade pré-escolar e suas mães (ou responsáveis) que moram
em Aisho, para o desenvolvimento e crescimento sadio das crianças. Venham participar à
vontade!
✿Programação do mês 6✿
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Poderá
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das 12:00~
13:00 !
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bentô ❤
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・・・WANPAKU HIROBA 9:00~12:00
13:00 ~15:00
★Na parte da manhã de quintas-feiras, o espaço

será maior e poderá brincar com muitos
brinquedos!!
E, virá mais voluntários da região para poder
brincar com mais segurança.

Evento do mês 6

Dia 27 (qua) 10:30~11:30
“Curso com a
Bola de Equilíbrio”
Taxa gratuita.
É necessário reservar!

・・・ Evento do mês 6
・・・Consulta com obstetra

Local: AISHO-CHO FUKUSHI CENTER
AI NO SATO-WANPAKU HIROBA
Para: Crianças de odade pré- escolar e
sua mãe (ou responsável)
Vagas: 20 famílias

・・・Encontro de Aniversário do mês 6
・・・WANPAKU CAFE (taxa do café: 50 ienes)
Inscrições e informações
Anexo ao Centro
“AISHO-CHO SHAKAI KYOGI-KAI”
Tel: 0749-42-7170

Inscrição a partir do 01/06.
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COLUNA DA SAÚDE

健康ワンポイント

Exame de Doenças de Hábitos de Vida (Exame de saúde)

生活習慣病健診を行います

A partir de 23 de maio (qua) realizará o exame de saúde [SEIKATSU SHUKAN-BYO KENSHIN] para os
residentes de 18~39 anos de idade. Enviamos o aviso do exame (ficha do exame) para as pessoas que fizeram
o exame no ano passado e no ano retrasado, para as pessoas que completam 25, 30 e 35 anos neste ano fiscal
e para as pessoas inscritas no seguro nacional de saúde. Favor comparecer no local do exame no dia
conveniente. Pessoa de 18~39 anos de idade que deseja receber o exame da cidade e não tem a ficha de
exame, favor entrar em contato com o Centro de Saúde.
Pessoa aplicada: Pessoa que nasceu entre 2 de abril de 1979 (S54) a 1º de abril de 2001 (H13).
＊(Em relação ao exame de saúde de pessoas de 40~74 anos de idade, favor se informar no seguro de saúde onde estão inscritos.)
■Programação dos dias de Exame de Saúde
Documentos necessários:
Data do exame
Horário
Local
Caderneta de saúde (caso
possuir), taxa de 1.000 ienes e a
ficha de exame que foi enviada
junto com o aviso do exame.

Dia 23 de maio (qua)

8:30～11:30 / 13:00～15:30

Dia 24 de maio (qui)

8:30～11:30 / 13:00～15:30

Dia 26 de maio (sab)

8:30～11:30

Conteúdo: Medida do corpo,
exame questionário, medida da
pressão, exame de sangue,
exame de urina,
exame de clínica
geral, etc.

Dia 27 de maio (dom)

8:30～11:30 / 13:00～15:30

Dia 28 de maio (seg)

8:30～11:30

Dia 30 de maio (qua)

8:30～11:30 / 13:00～15:30

Dia 1º de junho (sex)

8:30～11:30

Dia 2 de junho (sab)

8:30～11:30 / 13:00～15:30

Dia 4 de junho (seg)

8:30～11:30 / 13:00～15:30

Dia 5 de junho (ter)

8:30～11:30

Exame do Vírus da Hepatite

Centro de Saúde de
Echigawa

Centro de Saúde de
Hatasho

肝炎ウィルスの検診を行います

As hepatites causadas pelo vírus são doenças que maioria das vezes são assintomáticas. Caso estiver
contaminado e não se cuidar, poderá progredir para cirrose/câncer do fígado. Para descobrir e fazer o tratamento o
mais rápido possível, vamos realizar o exame de vírus da hepatite. Pessoa com mais de 40 anos de idade que não
fez o exame de vírus da hepatite no passado, vamos fazer o exame sem falta nessa oportunidade. Pessoa
interessada em fazer o exame e que não recebeu o aviso do exame, favor entrar em contato com o Centro de Saúde.
Pessoa aplicada: Pessoa que nasceu antes do dia 1º de abril de 1979 (S54) e nunca fez o exame do vírus da hepatite no passado.
Documentos necessários: Ficha de exame, caderneta de saúde (caso possuir) e taxa de 300 ienes
Método do exame: Exame de sangue
As seguintes pessoas podem receber o exame gratuitamente: Pessoas que completarão 40, 45, 50, 55, 60, 65 ou 70
anos de idade neste ano fiscal.
※Pessoa que pertence à família isenta de imposto residencial ou pertence à família que recebe a ajuda de subsistência
[SEIKATSU HOGO] poderá receber o exame de doenças de hábito de vida e exame do vírus da hepatite gratuitamente.
Porém, será necessário realizar o trâmite no centro de saúde antecipadamente.
Informações Setor KENKO SUISHIN-KA (Centro de Saúde) Tel: 0749 – 42 – 4887

Aviso dos Hospitais de Plantão nos feriados do mês 6 (junho)
6 月の休日急病診療担当医療機関
＊O horário de recepção é das 9h até 13h (Recepção até 12h30) Informãções médicas: 0749-23-3799
Nome da instituição médica
Dia
Endereço
Telefone
3 (dom)
YABE IIN
Aisho-cho, Echigawa 1332-1
0749-42-2167
10 (dom)

KOSUGI CLINIC

Higashiomi-shi, Ohagi-cho 46

0749-46-8000

17 (dom)

YOICHI CLINIC

Aisho-cho, Nakajuku 31-3

0749-42-7506

24 (dom)

NARUMIYA CLINIC

Aisho-cho, Ichi 917-7

0749-42-2620
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