
Os Moradores de Fukui Poderão Comprar a Máscara 

(Governo da Província de Fukui) 

  

Para evitar a propagação da infecção do novo coronavírus, o governo local 

adotou a forma de envio de cartão para as pessoas que vivem na Província de 

Fukui dando o direito de comprar a máscara de proteção  
 

O cartão de cor rosa que dá direito de compra de máscara será distribuído a todas 

as casas (é colocado na caixa de correio das respectivas casas).  

Obs: Caso de alojamentos que possui somente 1 caixa de correio instalada, neste 

caso chegará 1 cartão/cupom só. Se for insuficinete, faça o requerimento do 

cartão/cupon através de formulário específico “Masuku Kounyu Assen” pelo 

Home-page do governo de Fukui. O prazo de atendinmento é do dia 2 de maio 

(sab) a 10 de maio (dom)  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gqFmy1a1NUajZdJO56f3gxNVzam9Y

I5KshjzV8i9GixURFdEQ1BXRDBOMVpYUTBKQjhSTEg1OVZEOCQlQCN0PWcu 
 

Aquele que deseja comprar, leve este cartão que dá direito de comprar a máscara 

nas filiais das lojas GENKY da sua cidade ou bairro. 
 

1 Detalhes 

Preço: 2.350 ienes (imposto incluso) caixa com 50 unidades       

O Cartáo dá direito até 2 caixas. 

Período previsto de distribuição do cartão de compra de máscara: 

De 23 de abril (quin) a 30 de Abril 

Período de validade do cartão para compra de máscara: 31 de maio (dom） 

Período de venda previsto: 24 de abril (sex) a 31 de maio (dom)         

Lojas de venda:    GENKY (64 filiais de Fukui)      

      http://www.genky.co.jp/shop/list.php?g=2 

 

2 Informações sobre a compra de máscara 

     Centro de Projetos de Máscaras do Governo de Fukui  

Telefone: 0776-20-0749 ( 9 : 00  as  17 : 00 ) 

※ Estabelecido desde 22 de abril (qua) 
 

3 Outros detalhes 

・ A quantidade de mascara é garantida para que possam ser adquiridas com 

tranquilidade. Por favor não tenha pressa e mantenha a calma para 

comprá-lo. 

・ É estritamente proibido copiar este cartão de compra de máscara e 

revender as máscaras. Há vários tipos de máscaras, porém não podem ser 

escolhidas. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gqFmy1a1NUajZdJO56f3gxNVzam9YI5KshjzV8i9GixURFdEQ1BXRDBOMVpYUTBKQjhSTEg1OVZEOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gqFmy1a1NUajZdJO56f3gxNVzam9YI5KshjzV8i9GixURFdEQ1BXRDBOMVpYUTBKQjhSTEg1OVZEOCQlQCN0PWcu


 

1, Favor escrever o nome da prória 
pessoa que está requerendo e 
registrado nesse endereço 

2, Favor escrever o número do código 
postal (Exemplo: 910-8580) do 
alojamento onde reside. 

3, Escreva o endereço do alojamento, 
o nome do edfício e o número do 
apartamento que estiver morando. 

4, Escreva o meio de contato como telefone etc. Caso 

você não tenha o telefone favor escrever o número de 

telefone da empresa ou sindicato se tiver. 

5, Escreva o motivo ou objetivo para requerer o 

cartão-cupom adicional para compra de 

máscara. Exemplo (por que só chegou 1 

cartão-cupom que dá direito de compra) 


