
 
 
 
Aproximadamente um mês e meio se passaram desde o anúncio do estado de emergência, e 
com a cooperação de todos, o número de novos infeccionados está diminuindo continuamente e 
há sinais de melhora no sistema de atendimento médico. 
Assim, hoje realizamos reunião das sedes e decidimos solicitar ao governo a suspensão do 
estado de emergência em cooperação com a província de Kyoto e Osaka. 
Se for cancelado iremos reduzir gradualmente o pedido de encurtar o horário comercial em bares 
e restaurantes. 
 

Em estado de emergência Após encerrar o estado de emergência 

O expediente dos restaurantes e bares 
deverá ser até às 20:00h. Servir bebida 
alcóolica somente até às 19:00h. 

O expediente dos restaurantes e bares 
deverá ser até às 21:00h. Servir bebida 
alcoólica somente até às 20:00h. 

 
 
 
 

 
 
Se as medidas forem relaxadas aqui, antes do final do ano fiscal, há o risco de a infecção se 
espalhar novamente tais como por meio de eventos. Pedimos aos cidadãos da província, 
especialmente aos jovens, que tomem cuidado com a própria saúde e comportamento, e 
continuem a compreender e cooperar com os seguintes itens para não levar o vírus para as 
casas e instalações. 
 
○ Evite sair sem urgência e desnecessariamente, inclusive durante o dia. 
○ Evite mover-se desnecessariamente e sem urgência entre as próvíncias, e não entre e saia 

das áreas de risco, como áreas sujeitas a estado de emergência. 
○ Inclusive em casa evite falar durante as refeições, e evite comer e beber em grande número  

de pessoas por muito tempo.  
  ○ Evite viagens de formatura, festas de agradecimento, festas de boas-vindas, despedidas, e 

apreciar flores de cerejeira em comes e bebes. 
  ○ Cuide bem da saúde, em medir a temperatura diariamente, usar máscara, e lavar as mãos.   
   Se sentir algum sintoma anormal, como febre, asfixia e no paladar, evite ir ao trabalho ou à 

escola e consulte imediatamente o seu médico por telefone. 
○ Pedimos a sua cooperação para restringir a frequência no trabalho, e tomar medidas para 
  trabalhar em casa (telework). 
 
É importante que cada cidadão aja com forte pensamento de que “não se infectará e não 
transmitirá”. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Gostaríamos de 
expressar nossa sincera gratidão aos médicos e assistentes sociais e àqueles que apoiam a 
saúde e o sustento dos cidadãos da província. Vamos juntos superar essa situação difícil. 

 
22 de fevereiro de 2021 
IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo  

Prevenção para não trazer o vírus para as casas, instalações, etc.   
Pedido aos cidadãos da província. 

 

 

 

 
Reiteirando a prevenção rigorosa 

a fim de evitar a propagação da Infecção. 

 


