
15 de maio de 2020 

 

A todos residentes na Província de Hyogo. 

Abertura gradativa para as lojas e instalações comerciais 

  

A Província de Hyogo ainda continua dentro Declaração de Estado de Emergência. Portanto, é preciso tomar todo 

cuidado para não alastrar o novo coronavirus. Mas, também não se pode parar a economia. Por isso, foi liberado gradativamente 

a abertura das lojas e pontos comerciais, porém tomando o devido cuidado.  

         Nos últimos meses tem dimnuído o número de novas infecções, porém existe a possibilidade de que haja no futuro 

uma segunda onda de infecção disseminada. Por isso, é o pedido da Província para que todos tomem cuidado com o vírus. 

 

1. Aos funcionários de lojas e empresas 

 

○ Para todo Japão, em locais como karaokes, bares noturnos, academias e outros onde muitas pessoas foram infectadas com 

os vírus foi solicitado para manterem fechados.  

○ Manter fechados cinemas e shopings center. E ao abrir as lojas e pontos comerciais cuidado para não expandir o vírus, é 

preciso abrir as janelas e portas para circulação do ar, diminuir o movimento de pessoas e não andarem uma próxima da 

outra.  

○ Diminuir para 70% o movimento de pessoas ao trabalho, procurar realizar em casa os trabalhos e reuniões.   

２．Aos moradores da Província de Hyogo  

○Evitar de sair o máximo possível, para "minimizar as chances de contato em pelo menos 70% a 80%".  

○ Evitar de sair da Província de Hyogo.  A noite não ir a bares e encontar com as pessoas para conversar e beber bebida 

alcóolica . 

○ Procurar manter distância entre as pessoas. Evitar locais onde há aglomerações de pessoas. Usar a máscara e lavar 

sempre as mãos  

  

 Há 3 pedidos para os moradores da Província de Hyogo  

（１）Manter interditado as lojas e centros comerciais onde há possibilidades de contrair o vírus.  

（２）Na medida do possível realizar o trabalho em casa. 

（３）Na medida do possível ficar em casa.  

 

Para incentivar a economia e, ao mesmo tempo, evitar a propagação do vírus, aos poucos será retomada a abertura 

das lojas e centros comerciais. Para tanto a Província pede a colaboração e cooperação de todos, para juntos superar essa crise.    

                                    

 

                                                                IDO TOSHIZO   

                                                         Governador da Província de Hyogo  

 


