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9 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PESSOAIS 

Informações publicadas pela Província de Aichi 
As informações publicadas sobre as pessoas que testaram positivo para novo coronavírus são com a seguir. Não 
publicamos nenhuma informação sobre sua residência, estrutura familiar, ocupação ou histórico comportamental, 
nem respondemos a consultas individuais. 

 Número de testados positivo 
 Número de testados positivo por faixa etária 
 Número de testados positivo por localização de instituição médica 

 

Informações digitadas no "Sistema de Compartilhamento de 
Informações em Tempo Real do Centro de Saúde sobre a COVID-19". 
 As informações são gerenciadas pelo "Sistema de Compartilhamento de Informações em Tempo Real do Centro 

de Saúde sobre a COVID-19" o qual é operado pelo governo nacional (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 
Social), e essas informações são compartilhadas, na medida do necessário para realização de cada trabalho, com 
o pessoal das províncias, municípios e distritos especiais, e do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social 
que realizam trabalhos baseados na Lei de Controle de Doenças Infecciosas, assim como das organizações 
relevantes (p.ex., associações médicas locais) que foram encarregadas do trabalho de conhecimento do estado 
de saúde pelas províncias, municípios e distritos especiais. 

 O governo nacional (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social) utiliza as informações acumuladas no 
"Sistema de Compartilhamento de Informações em Tempo Real do Centro de Saúde sobre a COVID-19" para 
criar e publicar estatísticas, tais como as condições de ocorrência de novas infecções por novo coronavírus. Além 
disso, serão conduzidas pesquisas sobre infecções por novo coronavírus com base nestas informações estatísticas 
(esta estatística é composta por dados como número de pessoas infectadas em todo o país ou por região e não 
inclui informações de identificação pessoal). 

 As informações digitadas não serão utilizadas para nenhum outro propósito que não seja o da execução dos 
serviços previstos na Lei de Controle de Doenças Infecciosas, incluindo os usos descritos acima, e outros 
trabalhos relacionados a medidas contra doenças infecciosas por novo coronavírus. 

 

Fornecimento de informações às municipalidades 

Na Província de Aichi, quando as municipalidades fornecem apoio à vida diária, como distribuição de alimentos e 
itens de necessidades diárias às pessoas que estão em recuperação por doença em casa, fornece aos municípios 
informações apenas de pessoas elegíveis para notificação de casos. 
Para mais detalhes sobre o apoio à vida diária, entre em contato com a prefeitura local. 


