
 

 

 

 

 

 

 
 

Não poderemos cuidar de suas crianças nas creches ou clubes 

infantis pós-aula nos seguintes casos. Favor, entrar em contato 

imediatamente com a instalação que senhor(a) está utilizando. 

 

☞  Quando sua criança estiver com febre ou sintomas de gripe antes de ir à 
instalação 

☞ Até passar 24 horas depois que a febre baixar. 
☞ Período de tempo que a criança foi diagnosticada para descansar em casa 

de um hospital 
 

  

 

☞ Se precisar fazer o teste para verificar se está ou não infectado de  
covid-19 , devido ao diagnótico clínico 

☞ Quando há probabilidade de estar infectado, ou se torna a ser pessoa de 
contato próximo 

☞  Se o teste de infecção for positivo 

☞ Período determinado como sendo observação de saúde pelo Centro de 
saúde 

O Covid-19 é  uma doénça muito témí vél. Se há pessoas que não seguem as regras, 

isso poderá afetar o trabalho de todas as pessoas que utilizam as mesmas 

instalações, devido aos fechamentos temporários das instalações. Por favor, 

cértifiquém –sé dé séguir as régras é, informé aos séus filhos é sua famí lia. 
Sé uma péssoa inféctada for confirmada na instalaça o é caso a éscolinha for féchada 

témporariaménté, a instalaça o éntrara  ém contato com os pais. Pédimos désculpas é 

agradécémos sua compréénsa o por ésté aviso urgénté. 

 

【Os cuidados a sérém tomados ém casa】 

・Para prévénir infécça o, vamos lavar bém as ma os, fazér gargaléjo, higiénizando minuciosaménté. 

・Por favor, usé uma ma scara ao vir é ao sair. Quando tossir ou éspirrar, cubra o séu nariz é boca com 

um lénço,lénço dé papél ou com roupa é outros. 

Dépto dé Créché da cidadé dé Isésaki (Tel. 0270-27-2751) 

 

Aos Srs responsáveis que utilizam creches e 

clubes infantis pós-aula 

Pedido em relação ao contágio do Covid-19! 

Com rélaça o a s suas crianças 

s 

Com rélaça o a s suas crianças, familiarés é amigos pro ximos 

Português（ポルトガル語） 

 


