
■Informações sobre o subsídio, Perguntas e Respostas, como baixar fomulário, etc.
Veja a página do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social, sobre “Subsídio
por Descanso Forçado em decorrência do Novo Coronavírus”.
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■Telefone (Call Center)

Central de atendimento do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social sobre o Subsídio por
Descanso Forçado em decorrência do Novo Coronavírus
Tel: 0120-221-276 De segunda a sexta: das 8h30 às 20h / Sábados, domingos e feriados: das 8h30
às 17h15
※O call center fechará em 31 de agosto de 2023.

Aos Trabalhadores e Empregadores

Informação sobre os Subsídios por Descanso Forçado 
devido ao covido-19 e suds variantes 
～ Aviso do fim de recepção ～

Período de licença Prazo final de solicitação

De 1º de fevereiro de 2023
a 31 de março de 2023 31 de maio de 2023(quarta-feira)

Periodo correspondente de solicitação e prazo final de solicitação

【Atenção】
○ Descansos qualificados, somente serão considerados os descansos devido ã

infecção do COVID-19 e suas variantes.
○ Se for efetuar via correio, entregue no correio ate o pruzo final de solicitaçao; se 

optar pela solicitaçao online tambem e necessano que envie poo online denhro do 
pcazo final de solicitaçao acima.

○ Se uma candidatura for submetida online ou por correio dentro do prazo de 
candidatura, é tratada como tendo sido submetida dentro do prazo de candidatura, 
mesmo que a candidatura seja devolvida pelo sistema ou por correio após o prazo 
de candidatura devido a documentação insuficiente.
Favor observar que o prazo para reapresentação é 31 de julho de 2023.

Contatos

A ajuda financeira referente aos subsidios por Descanso 
forçado devido ao COVID-19 estão programados para 
terminar no final deste ano fiscal.
Por favor, tomem muito cuidado por que nao serao aceitas as 
solicitações após o prazo final de solicitaçao.
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