
 

Formulário de consentimento no teste de PCR COVID-19 

< Avisos importantes> 

１．Este teste examina seu status de infecção atual de COVID-19. 

２．O teste é realizado através da coleta de uma amostra de mucosa do nariz, inserindo um cotonete. 

３．Cada porcentagem de sensibilidade e especificidade do teste é relatada como 70% e 99%, o que significa 

que nem todos os resultados do teste são precisos. 

４．O certificado será emitido a partir das 15h00 do próximo dia útil da clínica. No entanto, se o teste levar a 

um resultado inconclusivo, o centro de teste precisará de mais tempo para testar novamente para obter o 

resultado. Neste caso, a emissão do certificado será atrasada. 

５．Quando o resultado do seu teste for positivo, informaremos seu nome, endereço e número de contato ao 

centro de saúde pública. Siga as instruções deles depois. Neste caso, não podemos emitir um certificado. 

６．Cada país tem seus próprios requisitos para o certificado (por exemplo, período de validade do certificado 

ou o método de teste). Certifique-se de verificar os requisitos com antecedência. O atestado de saúde 

também não garante sua entrada no destino. 

< Formulário de consentimento > 

Eu li e entendi perfeitamente as notas acima. Eu voluntariamente concordo em fazer o teste. Também 

autorizo seguir as instruções dos centros de saúde públicos de acordo com a Lei de Controle de Doenças 

Infecciosas quando o resultado for positivo.  

Data (YYYY-MM-DD)          -       -       Tempo (HH:MM)      :       

Assinatura do Examinado：                                                   

Endereço no Japão：                                        

※Quando o candidato tiver menos de 20 anos, preencha abaixo. 

Assinatura do representante legal do Examinando           Relação：        

                                                                                                

Por favor, responda às seguintes perguntas. 

Questões Respostas 

Você teve contato próximo com uma pessoa com COVID-19 (provável ou 

confirmada) enquanto ela estava doente, sem tomar as medidas de 

precaução adequadas nas últimas duas semanas? 

□sim □ não 

Você tem sintomas clínicos como tosse, falta de ar, calafrios, fadiga, dores 

musculares, dor de cabeça, dor de garganta, vômitos, diarreia ou nova perda 

de paladar ou cheiro? 

□sim □ não 


