
BYōJI HOIKU ROOM 

SALA PARA CUIDADO DE CRIANÇAS DOENTES 

 

 

 

 

O que é o Byōji Hoiku Room? 

 

“Meu filho está doente, mas preciso trabalhar e não tenho quem cuide dele”  

 

Nesse tipo de situação, você pode deixar seu filho no 

Byōji Hoiku Room de Komatsu e ir trabalhar sem preocupação! 

 

 

 

 

 

 

  



Como usar o Byōji Hoiku Room de Komatsu 

A partir de Janeiro/2017, tornou-se necessário apresentar o parecer do médico 

com instruções sobre a forma de tratamento da criança doente.  

Essa regra visa a proporcionar cuidados apropriados para seu filho, colabore! 

Público-alvo 

Crianças enfermas cujos pais ou responsáveis não consigam cuidar 

por razões de trabalho etc. Crianças em idade de creche, jardim de 

infância ou até o 6º ano do Ensino Fundamental. 

Horário de 

funcionamento 

Comum (tsūjō) Das 8:30 às 17:30 

Estendido (entchō) 

Das 7:30 às 8:30 da manhã 

*Necessário reservar com antecedência 

Das 17:30 da tarde às 6:30 da manhã 

Fechado Aos sábados, domingos, feriados e final do ano (29/12 a 03/01) 

Taxas 

Dia inteiro 

(mais de 4 horas) 

*refeição e lanche inclusos 

¥ 2,000 

Meio dia 

(menos de 4 horas) 
¥ 1,000 

Refeição / Lanche 

(para meio dia, 

caso necessário) 

¥ 500 

Horário estendido ¥ 300 por hora 

Limitações 
Em caso de certas doenças contagiosas e dependendo dos sintomas, 

a instituição pode recusar receber a criança. 

Observação 
A instituição tem um limite máximo de 6 crianças por horário.  

Não é possível atender a um número superior de crianças. 

 

  



Procedimento 

1. Levar a criança doente ao médico 

 

2. O médico identifica a doença e o tratamento necessário  

 

3. Verificar se não é necessário internação, e se a doença não é contagiosa 

 

4. Entrar em contato com o Byōji Hoiku Room para consultar vagas  

(tel. 0761-23-2626, das 7:30 ás 17:30)  

 

5. Se houver vagas, fazer a reserva  

 

6. Ao levar a criança ao Byōji Hoiku Room, é necessário:  

- Preencher um formulário sobre o estado de saúde da criança e 

- Entregar o parecer médico com informações sobre o tratamento necessário. 

 

É necessário inscrição na 1ª vez de uso. 

Procure inscrever-se com antecedência. 

* Itens necessários:  

Cartão do seguro de saúde, muda de roupa, remédios (com instruções) 

(de acordo com o caso, levar: leite, mamadeira, fraldas, trocador de fraldas,  

lenços umedecidos para limpeza, babador) 

  

   

Contato 

Endereço 
Ishikawa-ken, Komatsu-shi, Mukai-Motoori-machi, 60  

(anexo ao Hospital Municipal de Komatsu, Shimin Byōin) 

Telefone 0761-23-2626 

  



Mapa 

 

 


