（ポルトガル語）
Sobre os 27º e 28 º casos de COVID-19 em Shimane (comunicado oficial à imprensa)
— informação de 24 de julho —
O Centro de Saúde Pública de Unnan realizou teste PCR em pessoas que tiveram
contato com infectado (funcionários do 3º andar da Prefeitura de Unnan) e confirmou 2
novos casos de infecção por coronavirus.
São os 27º e 28º casos de infecção coronavírus dentro de Shimane.
1. PACIENTE (27º)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Faixa etária: não divulgada
Sexo: masculino
Domicílio: Unnan, Shimane
Sintomas: não apresentou
Resultado do teste: confirmado positivo para coronavírus em 24 de julho, às 11:00
Investigação: a movimentação do paciente está sendo investigada

2. PACIENTE (28º)
1)
2)
3)
4)
5)

Faixa etária: não divulgada
Sexo: masculino
Domicílio: Unnan, Shimane
Sintomas: febre (37,8 °C)
Evolução do quadro:
15/07 (qua): Calafrio noturno, febre ligeira (37,3 °C)
16/07 (qui): Temperatura normal de manhã, febre ligeira (37,3 °C) ao anoitecer
17/07 (sex): Exame de praxe na instituição médica X
18/07 (sáb): Temperatura normal
19/07 (dom): Febre (38,0 °C)
20/07 (seg): Exame na instituição Y (38,0 °C)
21/07 (ter): Exame na instituição Y (37,8 °C, dor estomacal/abdominal, diarreia)
22/07 (qua): Febre (38,3 °C), coleta de material para teste
6) Resultado do teste: confirmado positivo para coronavírus em 24 de julho, às 19:30
7) Investigação: a movimentação do paciente está sendo investigada
3. PEDIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SHIMANE
・Ajam com calma e com base nas informações oficiais do governo de Shimane;
・Não ajam de modo a identificar indivíduos, pois isso gera rumores infundados e
inibe as pessoas de prestar informações e revelar sua condição de saúde aos Centros

de Saúde Pública, o que pode colaborar para a propagação da doença, atingindo a
todos na província;
・Casos suspeitos de COVID-19 devem, primeiramente, contatar o Centro de
Assistência abaixo, pois estão sendo feitos testes PCR proativamente nesses casos:
■ Atendimento sobre a COVID-19
Centro de Assistência Único (Centro Internacional de Shimane)
☎ 070-3774-9329 — ID no Skype: Soudan@SIC
HORÁRIO: Segunda a sexta, das 9:00 às 17:00
IDIOMAS: inglês, chinês, tagalog, português, vietnamita, coreano, nepalês,
indonésio, tailandês, espanhol, mianmarense, língua khmer,
russo e francês.

