
 

 

１ O que é “assédio de corona”? 

O novo corona é um vírus desconhecido pelo ser humano 
e assustador.  

Você não está, inconscientemente, excluindo ou 
discriminando alguém, por causa do seu medo, mal-entendido, 
ou preconceito com relação a esta doença? Será que ao seu 
redor, não está acontecendo alguns dos seguintes assédios de 
corona?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○Para consultas e contatos:  
 

 

 

 

 

２  Tenham“compaixão”e “gratidão” 

O novo coronavírus pode infectar qualquer um de nós. 
Nós estamos lutando com o vírus, não com as pessoas.   

Vamos ter compaixão pelas pessoas infectadas e 
respeitar as suas posições. Vamos também expressar 
nossas gratidões aos profissionais de saúde e envolvidos, 
que estão na linha de frente trabalhando nos tratamentos 
e ajudando a manter a nossa vida social.   

Desta forma, vamos superar juntos essa crise, 
valorizando os laços entre as pessoas.    
 

〇  Nunca faça acusações, discriminações contra pacientes, 
pessoas que tiveram contato direto com infectados, profissionais 
de saúde, estrangeiros, visitantes de outras regiões, seus 
familiares, e determinadas lojas.     

〇 A disseminação de informações falsas(dema) não é permitida 
de forma alguma. Postar em redes sociais e espalhar com 
facilidade, só irá trazer mais insegurança às pessoas.   

〇 Vamos mais uma vez agradecer aos profissionais de saúde  
e envolvidos, que estão trabalhando no combate ao novo 
coronavírus, e também às pssoas que trabalham no serviço de 
distribuição de alimentos e operações de segurança de vida, que 
apoiam a nossa vida.  

 

Declaração Stop “Assédio de Corona” 

・Uma pessoa infectada que havia recebido alta do hospital foi instruída pela loja 
para "ir embora".   

・Quando a pessoa retomou ao trabalho, pediram para apresentar o “resultado 
do teste de covid 19” .   

・A pessoa infectada foi recusada a usar o day service após receber alta do 
hospital.   

・Havia postagem do nome da pessoa infectada na internete.   
・Filhos de pessoas infectadas sofreu bullying de corona na escola e voltou para 

casa chorando.   
・Panfletos de assédio foram distribuidos nas áreas onde houve casos de 

pessoas infectadas.   
・O restaurante foi prejudicado por rumores de casos de pessoas infectadas no 

local.    
・Filhos de profissionais de saúde foram recusados em creches ou sofreram 

bullying.    
・Mensagens de assédio foi colocada nos carros com placas provenientes de  

províncias onde houve grande ocorrências de pessoas infectadas.  
・Quando a criança se ausentou da escola, disseram que tinha sido infectado  

pelo coronavírus.  
・Um estudante de uma escola com casos de pessoas infectadas foi demitido no 

seu trabalho de meio período.  


