
Português（ポルトガル語） 

Prevenção rigorosa à infecção! 
 

Devido à infecção em massa em instituições médicas e instalações de assistência social, anteontem, o número de 
infectados pelo novo coronavírus na província de Hyogo ultrapassou 20 pessoas por dia, assim sendo voltamos ao 
"Período de Aumento da Infecção" .  

No momento, estamos investigando a causa da infecção em massa, mas muita atenção nas seguintes "5 situações", 
nas quais o risco de infecção é maior. 

1  Encontro social com bebida alcoólica 
2  Refeição em grande número de pessoas e por muito tempo 
3  Conversar sem máscara 
4  Compartilhar espaços pequenos 
5  Ao se deslocar para a sala de descanso, áreas para fumantes, vestiários, etc. 
 

Gostaríamos de expressar nosso respeito e gratidão a todos os profissionais da área médica e funcionários das 
instalações de bem-estar social, por seus esforços na prevenção à infecção na prestação de serviços médicos e de 
bem-estar social. 

Apesar de estarmos sempre atentos à prevenção de infecções, mas para prevenir infecções hospitalares e em 
instalações, e proteger a vida e a saúde dos pacientes e moradores, mais uma vez pedimos a compreensão e 
cooperação nos seguintes ítens , com atenção especial nas "5 situações" . 
【Para todas as instituições médicas e instalações de bem-estar social】 
〇Para não trazer o vírus para dentro do hospital ou da instalação, certifique-se de administrar cuidadosamente o 

comportamento e a saúde dos funcionários e também chamar a atenção dos visitantes e contratados. 
〇No inverno, mesmo usando o aquecedor, é preciso ventilar o ambiente periodicamente, além de evitar as 3 situações 

(local fechado, local lotado e proximidade). 
〇Se suspeitar de infecção no hospital ou nas instalações, imediatamente entre em contato com o serviço de Saúde 

e Bem-estar / Centro de Saúde. 
 
Além disso, gostaríamos de pedir aos cidadãos da província a contínua compreensão e cooperação nos seguintes 

ítens. 
【Aos cidadãos da província】 
〇Por favor, evite instalações que não adotaram medidas de prevenção à infecção com base nas diretrizes e têm alto 

risco de infecção (especialmente bares/restaurantes que oferecem entretenimento ou bebidas alcoólicas, karaokê, 
etc.). 
〇 Incorporar o "estilo Hyogo" como o uso da máscara, etc. 
〇  Favor utilizar os aplicativos de confirmação de contato "COCOA" e "Sistema de Rastreamento do Novo 

Coronavírus da Província de Hyogo". 
〇 Ao visitar instituições médicas e instalações de bem-estar social, preste atenção nas medidas de prevenção à 

infecções e coopere com as instruções das instalações.  
 

É importante que cada cidadão aja com forte pensamento de que “não se infectará e não transmitirá”. Contamos com 
a compreensão e a colaboração de todos. 

 
Dia 5 de novembro de 2020. 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


