
Pedido de assinaturas 

【Não exijar o pagamento de altos custos de pessoas que não têm dinheiro!】 

Estabelecer um sistema para proteger a vida de imigrantes e refugiados 
que sofrem com esta pandemia. 
 

 

A disseminação da nova infecção por 

coronavírus está ameaçando a vida de 

imigrantes e refugiados. 

 

O número de hospitais que se recusam a 

tratar imigrantes e refugiados sem seguro de 

saúde está aumentando rapidamente. 

 

Além disso, mesmo entre os hospitais que concordaram em tratar imigrantes e refugiados sem seguro 

de saúde, exigem exorbitantes quantias de dinheiro. 

 

Imigrantes e refugiados excluídos do sistema de saúde têm sido apoiados pela “assistência mútua” 

das respectivas comunidades de imigrantes e refugiados, organizações religiosas, algumas 

instituições médicas e ONGs privadas, mas isso tem seus limites. 

 

Dada essa situação, pedimos ao Governo do Japão que coloque em vigor  as seguintes 

implementações de políticas o mais rápido possível. 

 

 

1. Que forneça “status de residência” para imigrantes não documentados com liberdade 

temporária que precisam de cuidados médicos para que possam entrar no seguro de saúde. Mesmo 

que  não se consiga obter o status de residente, que o escritório de imigração se encarregue  das 

despesas médicas. 

 

2. Para imigrantes e refugiados que não podem obter os requisitos para seguro de saúde e para 

aqueles que têm dificuldade em retornar ao Japão devido ao corona, garantir assistência médica, 

plano de manutenção e expansão do sistema de compensação não pago (sistema para cobrir 

despesas médicas desde os governos locais a instituições médicas). 

 

3. Que as instituições médicas parem de impor altos custos médicos aos imigrantes e refugiados 

sem seguro de saúde. 



 

4. Estabelecer um sistema público de tradução médica semelhante ao dos países ocidentais para 

pessoas que não falam japonês como língua materna, para que possam receber cuidados médicos 

adequados e obter informações sobre despesas médicas e vida diária. 

 

 

Independentemente da nacionalidade, status de residência ou seguro de saúde, precisamos de um 

sistema para proteger a vida e a saúde das pessoas que vivem juntas nesta sociedade. 

 

 

            Para assinar via Internet. 

             https://www.change.org/EmergencyMedicalAid 

       Japonês                                inglês 

 

 

 

 

Os estrangeiros também têm o direito de assinar! 
 

De acordo com o Artigo 16 da Constituição Japonesa, tanto os japoneses quanto os estrangeiros 
têm o direito de expressar opiniões contrárias e dar sugestões ao governo japonês. Portanto, 
apenas por ter dado uma opinião ou sugestão, você não será discriminado ou tratado 
desfavoravelmente. E o governo japonês, políticos, funcionários públicos, policiais e juízes têm a 
obrigação de proteger esse direito que está estipulado na Constituição. 
 
Ou seja, assim como os japoneses, os estrangeiros têm o direito de assinar. 
 

Federação de imigrantes e refugiados para pedir atendimento médico em meio ao corona. 
(Secretaria) NPO Immigrant Corporation e National Solidarity Network (Ijuren) 

migrants.jp 
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