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 13 ( 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 6 à partir das 09:00 hs.
＊ Dia 20 ( 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 13 à partir das 09:00 hs.
＊ Dia 27 ( 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 20 à partir de 09:00 hs.
Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA
IP: 050-5801-5616

Para as pessoas deficientes físicas ou mentais que utilizam carros de pequeno porte *kei,
conforme o requerimento, há a possibilidade de isenção de imposto. Para receber essa isenção
deverá estar dentro dos critérios no dia 1 de abril. Maiores detalhes entre em contato no tel
abaixo.
Requerimento até dia 31 de maio
Maiores Informações  SHIMINZEI KA
IP  050-5801-5604

Em Higashiomi, em primeiro lugar serão vacinados as pessoas idosas pois correm grave
risco devido a infecção.
O tempo e a meta de vacinação podem mudar no futuro, dependendo da decisão do
Governo.
Novas noticias serão atualizadas no boletim informativo ou homepage de Higashiomi.
★ COMEÇARÁ : 10 de maio
★ VALOR DA VACINA :

Gratuito

★ PESSOAS APTAS PARA TOMAR A VACINA :
Em maio e junho, pessoas acima de 65 anos. ( Nascidas dia 1 de abril de 1957 em diante)
★ LOCAIS E HORÁRIOS:
LOCAL DA VACINAÇÃO
Shopping ALL PLAZA

ENDEREÇO
Yokaichi Hamano-cho 3-1

Hall do 4 andar
Antigo Hoken Center de Koto

HORÁRIO
Das 14 hrs até às 19 hrs
※ Exceto terças-feiras

Ikeshou-cho 466

Yasuragi hall (lado de Notogawa Taikouji-cho 254-3

Das 9:00 até meio dia

Community center)

Das 14:00 hrs até às15 hrs

2 andar da Subprefeitura de Ichikokawara-cho 676
Gamo
★ ESQUEMA DA VACINAÇÃO ( 2 doses )
Deverá fazer a reserva antecipadamente.
Maiores informações confira no cartão de vacina que será enviado.
※ São 2 doses. Após tomar a primeira dose poderá fazer a reserva da segunda dose.
★ O QUE É NECESSÁRIO LEVAR
Cartão de vacina, questionário da vacina preeenchido e documento de identificação ( zairyu
card, carteira de habilitação, etc...)
※ Se esquecer algum item citado acima, não poderá tomar a vacina.
※ Por favor ir com roupa de fácil acesso ao braço.

É dever do dono registrar o cão (uma única vez na vida) e dar a vacina Anti-rábica.
Todos os anos terá que tomar a Vacina Anti-rábica. Nos meses de Abril e Maio será feito a
vacinação coletiva em circulação nos Bairros. O local e a data verifique no Cartão postal .
Tambem pode dar essa vacina no veterinário de sua confiança.
NA HORA DA VACINAÇÃO
● Apresente no balcão o “Registro de cão” que já está registrado e Cartão postal.
● No dia da vacinação o cão deve ser levado (sem falta) por uma pessoa que possa dominá-lo
(segurar).
● Usar a máscara no dia da vacinação.
● Se no dia da vacinação o cão não estiver bem, deixe para outro dia ou leve ao Veterinário
para vacinar.
● Despesa ¥ 6,500 (Registro ＋Vacina) só vacina ¥ 3,500
Maiores Informações  KANKYO SEISAKU KA
IP : 050-5801-5633

AO PARAR DE TRABALHAR NA EMPRESA, DEVERÁ VIR À PREFEITURA FAZER
O TRÂMITE PARA A APOSENTADORIA NACIONAL
Todas as pessoas devem estar inscritas na aposentadoria nacional desde 20 a 60
anos de idade.
Estava pagando a aposentadoria social ( kousei nenkin ); ao desligar-se da empresa,
deverá fazer o trâmite para a aposentadoria nacional( kokumin nenkin ). Caso a esposa
( de 20 a 60 anos ) estava como dependente, também deverá fazer o trâmite.
É necessário trazer a carta de demissão ou o seguro desemprego para saber o dia
que deixou de trabalhar e a caderneta da aposentadoria na prefeitura ou subprefeitura.
Se não fizer este trâmite, no futuro, ao solicitar a aposentadoria, poderá receber o
valor reduzido ou não ter o direito de receber por falta de período de contribuição.
Maiores informações  HOKEN NENKIN KA
TEL : 0748-24 -5631
IP: 050-5801-5631

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER
DE HIGASHIOMI

REFERENTE AOS HORÁRIOS DOS EXAMES DE SAÚDE
CRIANÇAS

HORÁRIOS

NASCIDAS
Dia 1 ao dia 5

CONSULTA DE 7 MESES

Das 13:00 hrs até às

Dia 11 ao dia 15

Para todas as crianças o horário de
13:20 hrs

Dia 21 ao dia 25

recepção será das 9:30 hrs até às 10:00
hrs.

Dia 6 ao dia 10

Das 13:20 hrs até às

Dia 16 ao dia 20
Dia 26 até fim do mês

EXAME

13:40hrs

CRIANÇAS

DATA DO EXAME

EXAME DE 4

Nasc. dia 1 a dia 10 de dezembro

13 de abril

MESES

Nasc. dia 11 a dia 20 de dezembro

20 de abril

Nasc.dia 21 até fim do mês de dezembro

20 de abril

CONSULTA DE

Nascidas dia 1 a dia 10 setembro

13 de abril

7 MESES

Nasc.dia 11 a dia 20 de setembro

20 de abril

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro

30 de abril

EXAME DE 10

Nasc.dia 1 a dia 10 junho

7 de abril

MESES

Nasc. dia 11 a dia 20 junho

21 de abril

Nasc.dia 21 até fim do mês de junho

28 de abril

Nasc.dia 1 a dia 10 de setembro

8 de abril

Nasc. dia 11 a dia 20 de setembro

14 de abril

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro

27 de abril

Nasc.dia 1 a dia 10 de setembro

16 de abril

Nasc. dia 11 a dia 20 de setembro

23 de abril

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro

26 de abril

Nasc. Dia 1 a 10 de setembro

6 de abril

Nasc. dia 11 a dia 20 de setembro

15 de abril

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro

22 de abril

EXAME

DE

1

ANO E 6 MESES

EXAME

DE

2

ANOS E 6 MESES

EXAME

DE

3

ANOS E 6 MESES

