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１. Inicialmente 

 

Na província de Mie, pedimos às pessoas que foram diagnosticadas como 

assintomáticas ou com sintomas leves do Covid-19, a se hospedarem no 

Alojamento de Recuperação Médica em consideração à família e  para 

possibilitar a recuperação conforme a condição de saúde de cada um.  

Durante a hospedagem, não é permitido a saída do quarto do alojamento 

(hotel). Pedimos a compreensão e a colaboração.  

O enfermeiro e o funcionário da província estarão 24 horas no alojamento para 

realizar o acompanhamento de saúde e apoiar a sua vida diária durante a 

recuperação, com um sistema implantado que permite a consulta de saúde a 

qualquer momento. Caso os sintomas se agravarem, solicitaremos a internação 

no hospital com a decisão do médico responsável.  

Os custos da hospedagem, refeições, materiais disponibilizados no alojamento 

serão gratuitos. Porém, os tratamentos médicos que não são do Covid-19 

(medicamentos para tratamento de doenças crônicas), etc. poderão ser 

cobrados.   
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２. Lista de bagagem 

 

Listamos os pertences mínimos necessários que devem ser levados ao 

alojamento. 

Os critérios para deixar o alojamento são os seguintes: Ter passado 10 dias 

desde a data da manifestação dos sintomas; Estar no mínimo 72 horas após a 

amenização dos sintomas. 

Por favor, prepare a sua bagagem levando em consideração o período da 

hospedagem.   

 

□ Carteira de Seguro de Saúde 

□ Toalhas de rosto, corpo etc. 

□ Kit de higiene (escova de dente, pasta de dente, etc.) 

□ Roupas 

□ Celular, carregador de bateria 

□ Guarda-chuva dobrável ou capa de chuva, etc. (no retorno à casa) 

□ Dinheiro para o transporte no retorno à casa 

□ Pente □ Escova de cabelo 

□ Lâmina de barbear □ Barbeador □ Aparador de barba, etc. 

□ Kit de absorventes 

□ Caderneta de medicamentos (caso tiver) 

□ Medicamentos de uso contínuo, remédio receitado pelo médico  

 

※ Caso necessário, traga alimentos e bebidas de sua preferência, 

computador, aprelho de jogos, etc. 

 

※Em princípio, pedimos para jogar no lixo os pertences trazidos, que podem 

ser descartados, no momento da partida.    

 

※Os pertences (celular, carregador de bateria, computador, aparelho de 

jogos, etc.) devem ser desinfetados minuciosamente para levar de volta à 

sua residência, porém não nos responsabilizamos por quaisquer danos. 
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３.Sobre o alojamento 

 

 O enfermeiro estará 24 horas presente no hotel, porém os atendimentos 

como acompanhamento de saúde, etc. serão realizados, principalmente, 

por meio de telefone do quarto com o ramal interno e/ou pelo sistema que 

informa a condição de saúde. 

 

 Caso não se sentir bem, temos um sistema médico de atendimento e de 

consulta disponível. Também, utilizaremos o aplicativo online de reunião 

conforme a necessidade. 

 

 Terá um quarto para cada pessoa (há banheira e sanitário). Em princípio, 

pedimos que permaneça no seu próprio quarto durante a estadia. O quarto  

estará equipado com os seguintes equipamentos: 

 

Equipamentos do alojamento  

Televisão, geladeira, roupas de cama, cama, chaleira elétrica, secador de 

cabelo, Wi-Fi gratuito.  

 

Amenidades 

1. Máscara cirúrgica 2. Desinfetante (álcool) 3. Saco de lixo 

4. Lenço higiênico 5. Papel higiênico 6. Papel toalha 

7. Cabides 8. Prendedor de roupas 9. Chinelo de casa 

10. Sabonete em barra 11. Shampoo 12. Condicionador 

13. Sabonete de corpo 14. Materiais de limpeza 

(Obs.1) 

15. Sabão de roupas 

(em saquinho) 

16. Caneta 17. Copo de papel 

(Obs.1) Detergente de limpeza da banheira e do sanitário, esponja, escova 

sanitária, lenço desinfetante, material para limpar o tapete. 

 

※ Se precisar de algo a mais durante a hospedagem, ligue para o escritório 

através do telefone de ramal interno.  

 

※ Há 1 termômetro e 1 oxímetro no quarto. Utilize-os com cuidado, pois estes 

serão devolvidos no momento da partida.  
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Fotos do quarto (exemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

Interior do quarto                          Ao redor da mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cama                Geladeira     

 

 

 

 
Lavatório 
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４.Sobre o dia a dia no alojamento 

 

Cronograma diário durante a recuperação no alojamento 

Por volta das 7h da manhã Informar o seu estado de saúde. 

(Medir a temperatura e o SpO2 (saturação de oxigênio),  

acessar o sistema indicado através do smartphone etc., e  

inserir os dados por conta própria). 

Por volta das 8:15h da 

manhã 

Entrega de café da manhã (marmita). 

(A marmita será deixado em frente do quarto). 

Por volta das 10h da manhã Contato do enfermeiro para confirmar o estado de saúde.  

(Além destes horários, dependendo da sua condição de 

saúde, iremos entrar em contato ou pedir para inserir os 

dados sobre o seu estado de saúde). 

Por volta das 12h da manhã Entrega do almoço (marmita). 

(A marmita será deixado em frente do quarto). 

Entre o término do almoço 

até por volta das 5:30h da 

tarde 

Descarte do lixo. 

(Coloque o lixo no saco de lixo entregue, e deixe-o  em 

frente do quarto). 

Por volta das 2h da tarde Informar o seu estado de saúde. 

(Medir a temperatura e o SpO2 (saturação de oxigênio),  

acessar o sistema indicado através do smartphone etc., e  

inserir os dados por conta própria). 

Por volta das 6:15h da tarde Entrega da janta (marmita). 

(A marmita será deixado em frente do quarto). 

Por volta das 7h da tarde Informar o seu estado de saúde. 

(Medir a temperatura e o SpO2 (saturação de oxigênio),  

acessar o sistema indicado através do smartphone etc., e  

inserir os dados por conta própria). 
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 Refeição  

・Serão oferecidos 3 refeições por dia (de manhã, à tarde e à noite). Por favor, 

informe-nos caso tiver alguma alergia alimentar e/ou restrições de alimentos 

por motivo religioso, quando chegar no alojamento. 

 

・Entregaremos chá em garrafa no momento da entrega da marmita.  

 

・Distribuímos água (2L) em cada quarto. Caso necessitar de mais água, entre 

em contato com o escritório, e iremos entregá-lo. 

 

Fotos das refeições (exemplo) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

※ Podemos providenciar alimentos que podem ser comidos facilmente como 

gelatina, etc. conforme o seu estado de saúde. Por favor, consulte o 

enfermeiro. 

Café da manhã ・C  Almoço 

Janta 
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 Os cuidados a serem tomados no dia a dia 

・É proibido o consumo de bebida alcoólica e cigarro durante a hospedagem. 

 

・Por favor, informe-nos com antecedência, através do telefone de ramal interno, 

quando houver previsão de entrega de objetos pelo familiar (somente pelo 

serviço de entrega. não é permitido a visita) e/ou de compras online.  

Esteja ciente de que iremos realizar a inspeção dos pacotes para checar se 

não contém itens perigosos. Também, o pagamento deverá ser realizado 

somente com cartão de crédito. Evite compras de alimentos frescos, cigarros e 

bebidas alcoólicas e uso de serviço de entrega de refeições. 

 

・No Alojamento de Recuperação Médica, não é permitido utilizar a lavanderia 

self-service (coin laundry) para lavar as roupas. Por favor, lave as mesmas no 

seu cômodo quando necessário.  

 

 Informar o seu estado de saúde  

・Meça a sua temperatura e SpO2 (saturação de oxigênio) 3 vezes ao dia, toda 

manhã, a tarde e a noite, e insira os dados no sistema indicado por meio do  

smartphone, computador etc.  

 

・Todos os dias, por volta das 10h da manhã, o efermeiro irá ligar para cada 

quarto, através do telefone de ramal interno, para perguntar sobre a sua 

situação de saúde. Porém, dependendo do seu estado de saúde, iremos 

entrar em contato além do horário acima. 

 

・Mesmo de tarde da noite ou de manhã cedo, caso houver alteração na sua 

saúde (principalmente em caso de febre), ligue para o escritório o mais rápido 

possível.  

 

・Caso deseje obter medicamentos (analgésicos, antipiréticos, etc.), consulte o 

enfermeiro.  
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※ Como fazer a medição de SpO2 (saturação de oxigênio) 

Utilize o oxímetro disponível no quarto do hotel para a medição, seguindo os 

passos abaixo: 

Além disso, para medir corretamente, caso o dedo em que irá realizar a 

medição estiver com a unha pintada, remova a tinta antes de entrar no 

alojamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em caso de emergência 

・Em caso de incêndio e/ou terremoto, aja com calma conforme a orientação do 

sistema de auto-falante do estabelecimento. 

 

・ Se for necessário evacuar o alojamento, todos devem se reunir no 

estacionamento, etc., pois faremos a chamada para confirmar a segurança de 

todos. Por favor, utilize a máscara e siga as orientações do funcionário.   

 

 

  

Como medir a 
saturação de 

oxigênio 

1． Pressione o botão 

liga/desliga 

 

２ ． Pressione o canto 

superior do prendedor 

para abrir o sensor 

 

３．Para medir, coloque o 

dedo para que a unha 

fique logo abaixo do 

sensor LED. 

 

SpO2：Saturação de oxigênio  PRbpm：Taxa de pulsação 
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5. Sobre a partida 

Os critérios para deixar o alojamento 

Será permitido deixar o alojamento quando preencher os seguintes critérios:  

Ter passado 10 dias desde a data da manifestação dos sintomas; Estar no 

mínimo 72 horas após a amenização dos sintomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados no momento da partida 

Em princípio, após preencher os critérios da partida e ser decidida a alta do 

alojamento, avisaremos até o dia anterior da partida por meio do telefone de 

ramal interno.  

 

 Para o retorno à sua residência, pedimos que utilize o transporte público. 

 

※Caso começe a aparecer sintomas (febre, dor de cabeça, 

dificuldade respiratória), a contagem  para a liberação 

será feita pelo mesmo critério da pessoa sintomática. 

1º dia 

0 dia  

(data de início) 

） 

 10º dia 

Pessoa 

sintomática 

 

Pessoa 

assintomática 

Aparecimento dos sintomas 

(dia de coleta da amostra) 

 

Se ainda tiver 

sintomas, continuar 

com a recuperação 

 

※Mesmo em caso de transferência do hospital ao Alojamento de 

Recuperação Médica, a contagem inicia a partir do dia da manifestação 

dos sintomas ou do dia de coleta da amostra para o exame.  

 

Passados 10 dias de recuperação a partir da data que apareceram os 

sintomas. 

Estar no mínimo 72 horas após a amenização dos sintomas 

 

72 horas passadas após a melhora dos sintomas 

 

É permitido 

partir 

Passados 10 dias de recuperação a partir da data de coleta da 

amostra para o exame 
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Os custos dos tratamentos que não são do Covid-19, realizados durante a 

hospedagem, serão cobrados posteriormente. Além disso, as ligações externas  

efetuadas pelo telefone do quarto serão cobradas também (enviaremos o boleto 

de pagamento). 

 

Caso danificar os equipamentos do quarto (aparelhos eletrônicos,  instalações 

da banheira e/ou sanitário), solicitaremos a indenização dos mesmos. 
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6. Mais informações 

 

Caso haja dúvidas e/ou preocupações antes de entrar no alojamento, entre em 

contato conosco através do telefone abaixo.  

 

Departamento Médico e de Saúde de Mie, Time de Projeto de Recuperação no 

Alojamento・na Residência 

(三重県 医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム) 

 

TEL: ０５９－２２４－２０８５ 


