Formulário de solicitação de adesivos para estabelecimentos
com medidas implementadas contra o Novo Coronavírus
Em relação ao adesivo do título, anexe a “Declaração de Medidas de Prevenção de Infecção pelo Novo
Coronavírus” e solicite como se segue:

□ Sim □ Não

1 Algum dos itens a seguir se aplica?

Solicitante do “Projeto de Apoio ao Controle da Infecção pelo Novo Coronavírus” da Cidade de Gifu
Remetente da “Lista de Autoverificação do Controle de Infecção” da cidade de Minokamo
Solicitante do “Projeto de Apoio aos Empresários na ‘Declaração de Segurança e Proteção' das Medidas contra o
Coronavírus” da cidade de Hida
Solicitante do “Fundo de Subsídio aos Empresários devido a Folga Involuntária” da cidade de Hashima (exceto apenas
para despesas de entrega)

*Se você selecionou “Sim”, não será necessário enviar o formulário de inscrição. O adesivo será entregue pelo município
ou pela província.
2 Se você selecionou “Não”, preencha os itens a seguir e solicite ao município onde o estabelecimento está
localizado (verifique os guichês de cada município no verso).
Ano
mês
dia
Solicitante
Nome da corporação

〒

-

Endereço

(TEL :

-

-

) (FAX :

-

-

)

E-mail
Nome do representante

Categoria de
estabelecimento
Endereço e nome
do estabelecimento
*Se houver vários
estabelecimentos no
mesmo município, pode-se
solicitar junto. Se houver 3
ou mais estabelecimentos,
preencha o local e o nome
do estabelecimento em um
formulário de solicitação
separado.

Responsável

□ Restaurantes/Bares □ Varejos □ Hotéis □ Estabelecimentos turísticos
□ Barbearias □ Salões de beleza □ Serviço de transporte (pessoas e carga)
□ Serviços especializados □ Outros（
〒

〒

〒

）

-

(TEL :

-

-

)

(TEL :

-

-

)

(TEL :

-

-

)

-

-

<Sobre os adesivos>
Preencha a quantidade desejada e assinale (☑) o método de recebimento.
Tamanho normal
Tamanho grande
Quantidade total
(diâmetro 110 mm)
(diâmetro de 206 mm)
Quantidade
adesivos
adesivos
adesivos
desejada
* até 2 adesivos por
* até 1 adesivo por
* até 3 adesivos por
estabelecimento

□

□

estabelecimento

estabelecimento

・Método de recebimento: Correio Retirar no guichê de cada município（consulte o verso para o guichê
de cada município）
・ Divulgação das informações de solicitação (categoria de estabelecimento, nome e endereço do
estabelecimento) em sites da província, etc.
Não desejo a divulgação
<Documentos à anexar> Solicite junto com este, os seguintes documentos:
・O formulário “Declaração de Medidas de Prevenção de Infecção pelo Novo Coronavírus” (Se desejar fazer
pedidos para vários estabelecimentos, solicite à cada uma delas.)
<Local de entrega do documento>
・Envie ou entregue diretamente no guichê do município onde o estabelecimento está localizado.
* O método de solicitação varia de acordo com cada município, favor verificar o verso.

□

