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■ CRIANÇAS QUE SE ENQUADRAM 

Crianças que não podem ser atendidos em grupo devido à enfermidade ou estado de recuperação, quando os pais não podem 

cuidar da criança na casa devido ao trabalho, etc. e se enquadram nos seguintes ítens ① ou ②, depois ter recebido autorização 

do médico da família. 

① Crianças com idade de 0 anos, até 6ºano do ensino fundamental 1, residentes em Izumo. 

② Crianças com endereço que não sejam em Izumo, mas que estão matriculadas em escolas maternais de Izumo, jardim de 

infância, jardim de infância certificada, instalação de negócios de cuidado infantil residencial, escola maternal não licenciada e 

alunos do ensino fundamental 1. 

 

■ INSTITUIÇÃO 

【Sala de atendimento de criança enferma】Estado avançado da enfermidade ou lesão. 

【Sala de atendimento de criança em recuperação】recuperação após a enfermidade ou lesão  

 

Nome da instituição Limite Local Telefone E-mail 

”Hiyokô”, sala de cuidados infantis de 
criança pós enferma 
（”Watanabe Kodomo Ladies Clinic”） 
【Tipo de Instuição médica lateral】 

4 Takeshi chô 836-6 0853-25-8104  

Sala de cuidados infantis de criança 
enferma e pós enferrma “Niko niko 
Usagui” 
（Hospital da Faculdade de Medicina da 
Universidade Shimane） 
【Tipo de Instuição médica lateral】 

4 Enya chô 89-1 090-8999-3390  

Sala de cuidados infantis de criança pós 
enferma “Mama” 
（Creche Hamayama Aoi ） 
【Tipo de creche lateral】 

3 Tenjin chô 111-1 090-4574-9753 hama.aoi.ma-ma@docomo.ne.jp 

Sala de cuidados infantis de criança pós 
enferma “ Iiruka ” 
(Creche Otsuka) 
【Tipo de creche lateral】 

3 Otsuka chô 790-1 080-1909-7479  ootuka-hoikuen.iruka@docomo.ne.jp 

Sala de cuidados infantis pós 
enferma“ Asunaro Kids room” 
（Creche Asunaro Dai 2） 
【Tipo de creche lateral】 

3 
Shiroeda chô 
1337-8 

080-2910-3521 a2kidsroom@docomo.ne.jp 

Cuidados infantis de crianças enfermas e 
pós enfermas “Hohoemi“  
(Associação de cuidados infantis Hirata). 
【Tipo de creche lateral】 

6 Hirata chô 475-9 0853-31-9995  

 

■ PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO 

① Visita: A criança enferma poderá estranhar o local e tanto os pais como a criança se sentirão inseguros ao deixar aos cuidados 

de uma pessoa desconhecida. Recomendamos que realize uma visita para conhecer a instituição juntamente com a criança em 

estado saudável (antes de visitar, favor entrar em contato diretamente com a instituição). 

Maiores informações e relação de documentos, favor consultar *Riyô Book* (Livro de uso ) 

② Reserva: Efetuar a reserva com  um dia de antecedência , diretamente na instituição desejada . 

③ Exame: Realize uma consulta com o médico da família para verificar se poderá utilizar a sala de atendimento de criança 

enferma ou em recuperação. Caso diagnosticar que é possível a utilização, solicite o preenchimento da Lista de Contato Médico 

(há custo pelo documento). ※Caso diagnosticar que não é possível a utilização, favor cancelar o agendamento. 

④ Utilização: Verifique os objetos pessoais durante a utilização.  

※ Mesmo dentro do 「período de utilização programada」 descrito no formulário de contato médico, caso ocorra de não utilizar a 

sala de cuidados infantis de enfermaria, favor solicitar ao seu médico de consulta frequente para preencher novamente o 

formulário de contato médico. 

○ CUIDADO DE CRIANÇA ENFERMA OU EM 
RECUPERAÇÃO 
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■ HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO 

● Horário padrão (fechado aos domingos, feriado, folga e dias em que não há consultas) 

【segunda à sexta】 8:30 às 17:30 

【sábado】 8:30 às 12:30 (é necessário reservar até às 17:00 do dia anterior) 

※ “Hiyokô” e “Niko Niko Usagui” , não tem atendimento aos sábados 

● Horário de prorrogação (é necessário reservar no dia anterior) 

【segunda à sexta】 8:00 às 8:30, 17:30 às 18:00 

【sábado】 8:00 às 8:30 

※ Hiyoko "sala de atendimento de criança enferma" não há horário de prorrogação das 8:00 às 8:30. 

 

■ TAXA DE UTILIZAÇÃO 

● Taxa padrão: valor aproximado da diária durante o horário padrão (incluindo refeição e fralda). 

【Sala de atendimento de criança enferma】￥1,000 ienes 

【Sala de atendimento de criança em recuperação】￥500 ienes 

※ No caso de criança residente em Izumo, há casos que poderá receber a redução conforme a renda familiar. 

● Taxa de prorrogação: das 8:00 às 8:30, das 17:30 às 18:00, 500 ienes cada horário. 

● Outros : Lençol diária aproximadamente￥150 ienes, fralda￥30 ienes cada. 

※ Ao receber o 『Certificado de necessidade de cuidados infantis』e não estiver inscrito em escola maternal autorizada, jardim de 

infância, instituição infantil autorizada, assistência infantil autorizada de instituição empresarial, as crianças à partir de 3 anos até 

idade pré escolar, (também serão alvos crianças de 0 à 2 anos, caso sejam de famílias isentas de imposto residencial), terão 

gratuidade parcial da taxa de educação e assistência infantil.  

 
Contato: Prefeitura Central…Divisão de creche e jardim de infância  Tel: 0853 - 21-6119 


