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２ CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE 
SAÚDE DE AICHI (CENTRO DE 
SERVIÇOS PARA PESSOAS EM 
ISOLAMENTO DOMICILIAR) 

 
〇 As informações são fornecidas às pessoas elegíveis para notificação 

de casos (ver página1) através do envio de SMS intitulado 
“ryoyoaichi” e poderá utilizar o Centro de Acompanhamento de 
Saúde de Aichi (centro de serviços para pessoas em isolamento 
domiciliar) por meio de SMS ou folheto distribuido por instituições 
médicas. Além do SMS, o Centro de Saúde poderá entrar em 
contato com você para acompanhamento do estado de saúde, etc. 

〇 Embora não seja enviado o SMS e o Centro de Saúde não entre em 
contato com pessoas não elegíveis para notificação de casos, 
poderá utilizar o Centro de Acompanhamento de Saúde de Aichi 
(centro de serviços para pessoas em isolamento domiciliar) a partir 
do folheto distribuído na instituição médica onde foi atendido. 

 
Centro de Acompanhamento de Saúde de Aichi (centro de serviços 
para pessoas em isolamento domiciliar): https://rsa2022.jp/(em 
japonês) 

Se receber um teste positivo para a infecção 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) A instituição médica distribuirá um folheto às pessoas não elegíveis para a notificação de casos de até 64 nos de idade que tenham 

sintomas leves. Através deste folheto poderá solicitar vários serviços. Ainda, será enviado um SMS para as pessoas 
enquadradas em 4 categorias (1. pessoas com 65 anos ou mais, 2. pessoas com necessitam de internação, 3. pessoas que 
correm risco de agravamento e precisam de medicamentos para tratamento da COVID-19, ou correm risco de agravamento 
e requerem administração de oxigênio, 4. gestantes). 
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*Imagem da tela 

Informações do centro de 
serviços para pessoas em 
isolamento domiciliar de Aichi 
Solicitar por https://rsa2022.jp 

Você pode solicitar os seguintes 
serviços através do SMS que irá 
receber, formulário de inserção 
de dados (código QR) descrito 
no folheto ou por discagem 
exclusiva (ou seja, linha 
direta). O Centro de Saúde 
poderá entrar em contato para 
monitorar sua saúde. 

Não há envio de SMS. 
Você poderá solicitar os seguintes serviços 
através do formulário de inserção de 
dados (código QR) descrito no folheto ou 
por discagem exclusiva (ou seja, linha 
direta). 
O Centro de Saúde não irá entrar em 
contato para monitorar sua saúde. 
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