Português（ポルトガル語）

Reiteirando a prevenção rigorosa a fim de evitar a propagação da Infecção.
Na província de Hyogo o Estado de Emergência foi suspensa no final do mês passado, gostariamos de
expressar nossos sinceros agradecimentos pela cooperação aos cidadão e empresas da província de Hyogo.
Mas não significa que foram encerradas as medidas contra o novo coronavírus. Se as medidas forem
relaxadas aqui, a infecção pode se espalhar novamente, portanto mesmo após o dia 8 de março
continuaremos a pedir a redução do horário de funcionamento dos bares e restaurantes, e solicitamos aos
cidadãos da província os seguintes ítens.
Pedido aos Empresários.
○

Favor implementar todas as medidas de prevenção de infecção com base nas diretrizes de Prevenção
de Propagação da Infecção. Para ventilação adequada use os sensores de CO2, etc.
○ Estabeleça um limite de 4 pessoas para refeições em grupo, exceto membros de família que moram
juntos, evitar comes e bebes por longas horas, e incentive as pessoas a usarem o leque ou máscara
para evitar respingos durante a conversa.
Período
Área
Regras

De 1 de março à 7 de março de 2021
【Toda a província】

De 8 de março à 21 de março de 2021
【Cidade de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya e Ashiya】

Bares e restaurantes encerrar o expediente Bares e restaurantes encerrar o expediente
às 21:00h. Servir bebida alcoólica somente às 21:00h. Servir bebida alcoólica somente
até às 20:00h.
até às 20:30h.

Pedido aos cidadãos da província (Prevenção para não trazer o vírus para a casa, instalações, etc.)

No final e início de ano, são realizadas viagens de formatura, festas de boas-vindas, despedidas, é uma
época em que muitas pessoas se locomovem para comer e beber, portanto a fim de evitar novamente a
propagação da infecção 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 a casa e instalações.
○ Evite sair desnecessáriamente e sem urgência, inclusive durante o dia.
○ Evite mover-se desnecessáriamente e sem urgência entre as províncias, e não entre e saia das áreas
de risco, como áreas sujeitas a estado de emergência.
○ Evite viagens de formatura, festas de agradecimento, festas de boas-vindas, despedidas, e encontros
sob as árvores das flores de cerejeira para comes e bebes.
○ Limite de 4 pessoas para refeições em grupo, exeto membros da família que moram juntos, evitar comes
e bebes por longas horas, e incentive as pessoas a usarem leque ou máscara durante as conversas a
fim de evitar respingos.
○ Cuide bem da sua saúde, medindo a temperatura diariamente, usar máscara, lavar as mãos, se sentir
algum sintoma anormal evite sair e consulte imediatamente o seu médico por telefone.
○ Tome medidas para trabalhar mais em casa através do (telework) ou videoconferência.
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.
Dia 4 de março de 2021
IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo

