Orientação da cidade de Toyohashi
A Cruz Vermelha do Japão – Filial da província de Achi realizará em
julho, um curso de capacitação para primeiros socorros para salvar as
pessoas machucadas e doentes que estiver passando mal.
◇ Conteúdo dos 3 dias de curso
・Ressuscitação cardiopulmonar e utilização do aparelho AED
・Como proceder quando a garganta obstruir
・Como proceder em caso lesão, doença súbita ou fraturas
・Como carregar um ferido
・Quando ocorrer um desastre, como resgatar um ferido, etc
（Videos de cursos explicativos）
Cruz vermelha WEB CROSS

Treinamento eletrônico

http://www.tokyo.jrc.or.jp/application/webcross/movie.html
◇Destinado

pessoas acima de 15 anos

◇Vagas

20 pessoas

◇Taxa

3.200 yenes（Apostila e seguro）

※Para os participantes do ano passado que não conseguiu aprovação,
Poderá participar apenas da 2ª e 3ª aula com a taxa de 1.700 yenes,
Sem necessidade de participar da 1ª aula;
◇Local

Aichi ken Sekijuji Ketsueki Center – Toyohashi Jigyousho
Aichi ken Toyohashi shi Higashi Waki 3 choume 4-1

◇Programação e as qualificações para quem passar no exame
Data

Horário (previsão)

17 julho (dom)

9:00 às17:00

Conteúdo
・Ressuscitação

1o dia

cardiopulmonar AED
2o dia

24 julho (dom)

9:00 às17:00

3o dia

31 julho (dom)

9:00 às17:00

・Procedimento em caso
de lesão e fratura
・Como carregar feridos
・Exame

Para os que participarem dos 3 dias de curso, e ainda for aprovado no exame,
receberá um certificado [Nihon sekijujisha Kyukyuhou Kyukyuin] ou seja
reconhecimento da Cruz Vermelha do Japão, como membro de resgate em
primeiros socorros, podendo escrever em seu currículo.

◇Inscrição

Até o dia 20 junho (seg) via telefone, e-mail ou Fax através da
folha anexa. Envie para Associação Internacional de Toyohashi.

◇Outros
Os cursos são ministrados apenas em japonês, e as apostilas não contém
furigana.

◇Contatosekijuji

Nihon Sekijujisha Aichiken Shibu
Responsáveis: Furuhashi e Kondou
電話 ：０５２－９７１－１５８９

E-mail：socialactivity@aichi.jrc.or.jp

Imagem do curso
do ano passado.

Fax： （０５３２）５５－３６７４

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
PRIMEIROS SOCORROS
Para Associação Internacional de Toyohashi
◆

Datas:

１７・２４・３１ Julho (dom)
9:00～17:00

◆

Local:

Aichi ken Sekijuji Ketsueki Center - Toyohashi
（Aichi Ken Toyohashi shi Higashi Waku 3-4-1）

【 Pergunta a fazer 】

◆ Nome do participante
☎

☞Fazer a inscrição até o dia 20 de junho(sab)
【Informação】 Associação Internacional de Toyohashi【Takeoka】

☎：0532-55-3671
FAX：0532-55-3674
e-mail ： tiea@tcp-ip.or.jp

