
※ Estes são os procedimentos das creches públicas. As creches particulares adotam outros 
procedimentos, por isso, informe-se diretamente.   

 
6 de agosto de 2020 

Aos pais ou responsáveis das crianças que frequentam as creches públicas 
 

 Chefe do Departamento de Assistência Social Infantil de Obu 
 

Pedido referente à prevenção da propagação da Covid-19 nas creches 
 

Agradecemos a compreensão e colaboração de sempre com relação à prevenção da propagação da Covid-19.  
Devido à reincidência da propagação da Covid-19, e tendo em vista as crianças, pais e funcionários das creches, 

solicitamos novamente sua colaboração com relação aos pontos abaixo.  
 
1. Quando existir a suspeita ou constatação de que a criança ou uma pessoa da família está infectada.   

Entre imediatamente em contato com a creche seguindo os critérios do verso.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Na hora de utilizar a creche 【continuação do pedido】 
(1) Antes de levar a criança à creche, meça a temperatura da criança e de todos da família. Evite a creche se alguém 

apresentar febre (de 37, 50 ou mais), tosse ou outro sintoma de gripe.  
(2) Se, após levar a criança à creche, a pessoa que levou apresentar febre ou outro sintoma, avise-nos por telefone 

antes de entrar na creche.  
(3) Mesmo não residindo com a criança, se os avós que levam ou buscam a criança, ou as pessoas que convivem 

com a criança nos fins de semana, apresentarem febre ou outro sintoma, evite a creche.    
(4) Da mesma forma, evite a creche pelo menos 24 horas após o desaparecimento da febre ou até a tosse e outros 

sintomas de gripe tenderem a desaparecer. (o mesmo se aplica aos familiares).  
(5) Apenas uma pessoa pode entrar na sala da creche na hora de levar ou buscar a criança. Se os irmãos maiores 

(shougakusei) vierem também, deverão esperar no pátio da creche. E, por favor, venham de máscara.  
 
3. Sobre as taxas de educação infantil (hoikuryou) e taxa de utilização (shiyouryou) 
As creches estão funcionando normalmente no momento, mas se alguma criança ou funcionário for infectado, e o 
município fechar as creches temporariamente ou for preciso utilizar as creches com moderação, os valores serão 
calculados por dia.   

Como fazer o Contato de Emergência do Coronavírus no recesso ou fora do horário da creche:   
Na situação (1):   

➡ Telefone para a creche quando a creche reabrir.  
Nas situações (2) a (7):  

➡ Telefone para a Prefeitura de Obu (☎0562-47-2111) e diga “Corona no ken de (nome da creche) 
Hoikuen ni kinkyuu renraku shitai.” (Quero fazer o Contato de Emergência do Coronavírus com a 
creche_____.). Aguarde o telefonema de retorno. (Possivelmente será uma chamada sem 
identificação (非通知)).  
Não informe os detalhes ao telefonista, pois envolve informações pessoais.   


