Consulta com Advogado durante 30 minutos por pessoa. Só poderá utilizar este serviço
uma vez ao Ano.(No dia da Consulta trazer tradutora caso tenha dificuldade na conversação).
Dia das Consultas:
＊ Dia 9 ( terça ) Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka
Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas )
Fazer reserva pelo Telefone dia 2 à partir das 09:00 hs.
＊ Dia 16 ( terça ) Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka
Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas )
Fazer reserva pelo telefone dia 9 à partir das 09:00 hs.
＊ Dia 23 ( terça ) Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka
Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas )
Fazer reserva pelo telefone dia 16 à partir de 09:00 hs.
Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA
IP: 050-5801-5616

JÁ FOI FEITO A INSCRIÇÃO DO SUBSÍDIO MÉDICO INFANTIL?
Em Higashiomi existe o Sistema de Subsídio Médico indicado para crianças de 1ªsérie do primário à 3ª série do ginásio.
Para beneficiar deste Sistema terá que fazer a inscrição com antecedência.
Para os responsáveis das crianças que estão matriculados na escola primária à partir de
Abril, foi enviado os formulários para inscrição no meado de fevereiro.
Quem ainda não fez a inscrição faça com a máxima urgência.
※ Para as pessoas que fizeram a inscrição será enviado o Cartão em meados de março.
※ Quem recebe outro Subsídio Médico não será enviado o formulário.
Despesa

Consultas

￥500 em cada Hospital ( por mês )

própria

Internação

￥1000 por dia ( máximo ￥14,000 por mês )

Limite de rendimento ː Não há
Como usar ː Apresente o Cartão do Subsídio junto com o Hokensho (cartão de saúde) no
Hospital
Maiores Informações HOKEN NENKINKA
TEL : 0748-24-5631 IP 050-5801-5631

Todos os anos no mês de Abril é cobrado o Imposto dos proprietários de carro porte
pequeno (Kei), motos, veículos agrícolas e mini₋van (Keitora).
Mesmo que tenha desfeito ou vendido para outras pessoas, se não tiver dado baixa ou feito
transferência de nome, será tributado o imposto do ano 2021 (Reiwa 3) no nome do proprietário
do veículo.
Quem ainda não fez os trâmites, deverá fazer até o dia 31 de março nos locais citados
abaixo.
① Em caso de motos de menos de 125cc, veículos agrícolas e mini₋vans
Trâmites e informações Setor Shiminzei IP 0505-801-5604
ou nas Subprefeituras
② Em caso de motos de mais de125cc e menos de 250cc
Trâmites e informações Shiga Unyu Shikyoku TEL  050-5540 -2064
③ Carros de pequeno porte
Trâmites e informações Kei Jidousha Kensa Kyoukai Shiga Jimusho
Tel : 050-3816-1843

■ Prevenção de acidente de trânsito com crianças que vão entrar no

jardim de infância e idosos.
É hora de as crianças entrarem em uma nova vida e seguirem um caminho desconhecido.
Os motoristas devem se esforçar para garantir a segurança no trânsito como diminuir a
velocidade em locais por onde muitas crianças passam porque podem fazer um movimento
inesperado.
FOCO DA CAMPANHA
① Garantir a seguranca nas areas escolares e areas infantis
② Orientação completa e educação sobre segurança no trânsito para pais e crianças do
jardim da infância.
③ Prevenção de acidentes de trânsito para idosos, incluindo motoristas idosos.
④ Campanha para conscientizar que os pedestres sao prioridade na faixa de seguranca.
PAIS

Antes da criança comecar o jardim de infancia, va com ela e verifique os locais
de riscos do ponto de vista da criança para evitar acidentes de trânsito.

IDOSOS

Evitem atravessar em diagonal porque é muito perigoso e leva muito tempo no
meio da rua. Atravesse na faixa de seguranca.
Maiores informações  SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA
IP: 050-5802-8484

Início depois de abril

Para diminuir mortes e pacientes em estado grave por causa da contaminação do novo
coronavírus e para prevenir a propagação iniciou╴se no País a vacinação de prevenção. Em
Higashiomi tambem está preparando um sistema de vacinação. Mesmo assim a situação se
altera diariamente, portanto fique atento nas informações atuais.
■ Locais da vacinação ( previsão )
4 locais da cidade
★ Al Praza Apia (Yokaichi Hamanocho)
★ Koto Hoken Center ( Fundo da Sub-prefeitura de Koto )
★ Yawaragi hall ( lado da Sub-prefeitura de Notogawa )
★ Sub-prefeitura de Gamou
■ Prioridade das pessoas para vacinar
➀ Pessoas acima de 65 anos ( nascido até 1 de abril de 1957 )
➁ Pessoas com doenças crônicas
➂ Funcionários do asilo para idosos
➃ Outras pessoas
■ Valor da vacina ( gratuito )
■ Como deve tomar a vacina
Fazer reserva atraves da Web ou no Central de informações.
Maiores detalhes confira o cartão de vacina que será enviado.
■ Cartão de vacina
Para pessoas acima de 65 anos será enviado o cartão em meados de março.
Para outras pessoas a previsão para envio de cartão será depois de abril.
※ Estas informações são do dia 18 de fevereiro.
※ Informações atuais verifique na homepage da Cidade.
Maiores Informações : Coronavrus wakuchin seshu suishinshitsu
TEL: 0748╴24╴5689

OBS: Os exames de saúde de 4, 10 e de 1 ano e 6 meses estão divididos por
data de nascimento.Crianças nascidas no dia 1 a 15 devem seguir o as datas
correspondentes do quadro Dia 1 a 15 e crianças nascidas nos dias 16 a 31
seguir as datas correspondentes do quadro Dia 16 a 31
CRIANÇAS

EXAME

DE

DATA DE NASCIMENTO

4

MESES

CONSULTA DE 7
MESES

MESES

EXAME

DE

1

ANO E 6 MESES

EXAME

DE

2

ANOS

E

6

MESES

DE

3

ANOS

E

6

MESES

Dia 9 de Março

Nascidas em Novembro de 2020

Dia 11 de Março

Notogawa Hoken Center

Dia 8 de Março

Higashiomi-shi hoken e

Nascidas em Agosto de

Dia 24 de Março

Dia 26 de Março

Higashiomi-shi hoken e
Kosodate shien center

Kosodate shien center

Dia 11 de Março

Notogawa Hoken Center

Nascidas do dia 1º a 15 de
Maio de 2020
Nascidas do dia 16 a 31
Maio de 2020
Nascidas em Maio de 2020

Dia 10 de Março

Higashiomi-shi hoken e

Dia 8 de Março

Notogawa Hoken Center

Nascidas do dia 1º a 15 de
Agosto de 2019
Nascidas do dia 16 a 31 de
Agosto de 2019
Nascidas em Agosto de
2019

Dia 3 de Março

Higashiomi-shi hoken e

Nascidas em Agosto de
2018

EXAME

CENTRO DE SAÚDE

Nascidas de 1 º a 15 de
Novembro de 2020
Nascidas do dia 16 a 31 de
Novembro de 2020

2020

EXAME DE 10

DATA DO EXAME

Nascidas em Agosto de
2017

Dia 17 de Março

Dia 23 de Março

Kosodate shien center

Kosodate shien center

Dia 16 de Março

Notogawa Hoken Center

Dia 12 de Março

Higashiomi-shi hoken e

Dia 22 de Março

Kosodate shien center

Dia 4 de Março

Notogawa Hoken Center

Dia 11 de Março

Higashiomi-shi hoken e

Dia 25 de Março
Dia 18 de Março

Kosodate shien center
Notogawa Hoken Center

