
Postos 
de 

Saúde

Centro de Saúde e Bem-Estar de Iwakuni 0827-29-1523

Centro de Saúde e Bem-Estar de Yanai 0820-22-3631

Centro de Saúde e Bem-Estar de Shunan 0834-33-6423

Centro de Saúde e Bem-Estar de Yamaguchi 083-934-2533

Centro de Saúde e Bem-Estar de Yamaguchi -
Filial de Hofu

0835-22-3740

Centro de Saúde e Bem-Estar de Ube 0836-31-3203

Centro de Saúde e Bem-Estar de Nagato 0837-22-2811

Centro de Saúde e Bem-Estar de Hagi 0838-25-2667

Centro de Saúde Pública Municipal de 
Shimonoseki *

083-250-7778

Divisão de Promoção da Saúde Pública da 
Província *

083-933-3502

*Aos sábados, domingos e feriados o atendimento é feito na Divisão de Promoção da Saúde Pública da
Província e, para os moradores de Shimonoseki, no Centro de Saúde Pública Municipal de Shimonoseki.

Província de Yamaguchi

<O que é preciso saber antes de telefonar ou ir ao hospital>
- Caso tenha febre ou outros sintomas de gripe, descanse do trabalho ou escola e evite sair 
de casa.
- Assim que identificar a existência de febre ou outros sintomas de gripe, meça sua 
temperatura todos os dias e mantenha um registro das medições.

Para obter as últimas informações sobre o novo coronavírus, consulte a página inicial do Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar.

Novo coronavírus Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar

11 de maio de 2020

Nesta ocasião, estabelecemos linhas de atendimento por telefone para eliminar inseguranças que os 
moradores da província possam ter a respeito do surto de infecção pelo novo coronavírus.

[Horário de funcionamento] 9:00–17:00 (atendimento em idiomas estrangeiros disponível)

Guichês de atendimento
(centros de atendimento para pessoas em contato com o vírus ou retornando ao país)

Perguntas sobre o novo coronavírus

Sobre atendimento por telefone de pessoas que entraram em contato 
com o vírus ou que estão retornando ao país                                    

(centros de atendimento para pessoas em contato com o vírus ou retornando ao país)

Caso apresente sintomas ou tenha suspeitas de infecção pelo 
novo coronavírus, antes de ir ao médico, certifique-se de 
telefonar para o Posto de Saúde mais próximo de você.

Para casos de emergência, atendemos também fora do horário de 
funcionamento. Ainda, caso necessário, indicamos qual instituição 
médica visitar.


