
 

 

 

                   <Versão português> 

 

Por favor, consulte esta página para informações relacionadas ao procedimento de 

hospitalização, visitas, coisas para preparar, e assim por diante. Este difere dos conteúdos gerais 

da página inicial, então, por favor, consulte o que vem a seguir. 

 

１．Se você for contatado pelo hospital, por favor, verifique o conteúdo dessa página e prepare 

as coisas que são necessárias para a hospitalização. 

   (Período estimado de hospitalização: 6-10 dias, do dia em que os sintomas aparecerem 

ou do dia após a positividade ter sido confirmada) 

  Iremos contatá-lo novamente após a primeira ligação. Nessa ocasião, iremos perguntá-lo 

as seguintes questões, então esteja preparado, por favor. 

   ・Como você virá para o hospital・Placa do carro 

2．Após chegar ao estacionamento ambulatorial do hospital, antes de entrar no hospital, por favor 

ligue (no seu carro) para “059-232-2531”. Por favor, declare que “Eu sou 〇〇 e estou 

agendado para ser hospitalizado devido ao COVID-19.”. 

  A pessoa encarregada irá encontrá-lo no carro, então fique onde está e aguarde, por favor. 

Eles chegarão em aproximadamente 10 minutos, 

Mas se você não estiver bem, por favor, diga. 

3．Primeiro, pegaremos o seu cartão do seguro e o cartão de reclamante de despesas médicas 

infantis (para crianças). 

 

 

１．Visitas são proibidas. Por favor, contate aqueles que atendem você usando o seu telefone 

celular. 

２．Se um membro da família deseja entregar algo a você, o hospital irá auxiliá-lo. 

Você receberá uma explicação detalhada quanto ao método de entrega no momento da 

hospitalização. 

 

 

 

 

 

 

 

・Durante a sua hospitalização, você passará seu tempo no seu quarto. Você não pode sair 

do seu quarto, a não ser que seja hora do banho. 

・Você precisará do seguinte durante a hospitalização. Por favor, prepare-os. 

Para os pacientes a serem hospitalizados devido ao COVID-19 

Sobre a vida durante a hospitalização 

Procedimento de hospitalização 

Horário de entrega de itens pessoais: 13:30h às 17:00h. 

Local de entrega: em frente à entrada principal do hospital 

Número de telefone do hospital: 059-232-2531 

Sobre visitas 



<Requisitos para procedimento>

Cartão de seguro saúde (para quem está hospitalizado)

Atestado de beneficiário referente ao auxílio com despesas médicas (para quem possui)

Manual de saúde materno-infantil

Carimbo pessoal

Cartão de registro do paciente (para aqueles que possuem um)

<Itens necessários para aqueles que estão hospitalizados>

Troca de roupas (roupas, roupas íntimas, pijama)

Detergente, prendedores de roupa, cabides, etc.
* Temos uma máquina de lavar simples (tipo manual) para lavagem de pequenas peças, como meias e roupas íntimas de criança.

Cobertor ou cobertor de verão
(Se você tem um cobertor que está acostumado a usar, pode trazê-lo com você.)

Travesseiro e almofada (os travesseiros são duros, então talvez você prefira trazer os seus)

Chinelos

Toalhas de banho, toalhas

Providencie um copo e um prato para usar nos lanches, etc.
Disponibilizamos talheres, mas talvez você prefira trazer os seus.

Chá e garrafas de água (fornecemos uma caixa de chá em cada refeição)
Guloseimas como lanches e suco (você pode comprar alguns itens na loja, mas as opções são limitadas)

Lenços de papel

Itens de higiene pessoal (escova de dentes, pasta de dentes, produtos para a pele, secador de cabelo, etc.)

Shampoo, condicionador, sabonete corporal

Medicamentos que você normalmente toma, pomadas, caderno de medicamentos

Sacos de supermercado (diversos) - Utilizados para sacos de lixo, colocar as roupas de banho, armazenar as roupas, etc.

Telefone celular, carregador de celular

Ponto de wi-fi móvel (Não há wi-fi disponível no hospital, por isso, se necessário, traga seu próprio ponto de acesso.)

Dinheiro para contas (Televisão: 1.000 ienes por 800 minutos; geladeira: 95 ienes por 24 horas)
* Para televisão e loja

Máscara (se tiver cinco anos ou mais)

[Para crianças pequenas]
As crianças pequenas devem permanecer dentro de seus quartos enquanto estiverem hospitalizadas. Não há brinquedos ou outros itens 
que possam ser alugados no quarto. Providencie os itens que forem necessários.
〇 Leite, mamadeiras, esponjas para lavar mamadeiras, detergente (desinfetante para mamadeiras e recipientes de desinfetante podem 
ser emprestados)
〇 Copos com canudinho, canudos, outros copos

〇 Fraldas e lenços umedecidos

〇 Brinquedos, livros para colorir, etc.

Shampoo
Body soap

Disponibilizamos televisão, geladeira (pequena), cafeteira e microondas.

Não é possível trazer alimentos crus ou itens que precisam ser armazenados em um freezer.

Admissão:

Em geral, os pacientes são admitidos no hospital após as 16h. Se 

você for admitido às 16h ou depois disso, talvez seja necessário 

que você tenha que providenciar seu próprio jantar para esse dia.

Se possível, recomendamos que você tome um banho em casa no 

dia da internação, antes de vir ao hospital.


