
Vamos reanimar a região 
e ao mesmo tempo continuar nos esforçando para evitar a propagação da infecção！

O número de novos infectados com o novo coronavírus continua elevado, portanto é importante continuar a implementar 
minunciosamente as medidas básicas de controle de infecção e participar ativamente na vacinação. 

Ao mesmo tempo é necessário desenvolver iniciativas para reanimar a região, como a realização de festivais e eventos. 
Após tomar medidas básicas de controle de infecção, realize atividades locais e recupere gradualmente as atividades.

• Implemente cuidadosamente as medidas básicas de controle de infecções, tais como ventilação interna regular, usar mascaras
apropriadas, lavar e desinfetar as mãos, distanciamento social e evitar as 3 situações (local fechado, lotado e proximidade).

• Se manter distância e não conversar quando estiver no interior de algum local, e ao ar livre se manter distância ou não conversar, poderá
tirar a máscara

• Se passar mal, ou apresentar sintomas como febre ou tosse, evite sair e ligue para uma instituição médica para consultar um médico.

1 Implemente medidas básicas de controle de infecção e evite atitudes de alto risco
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3 Após garantir a segurança, implementar atividades comunitárias 

• A vacina é eficaz para prevenir o aparecimento e o agravamento dos sintomas. Se você ainda não foi vacinado, por favor, se conscientize
a vacinar.

• Pessoas que foram infectadas, mesmo os jovens, correm o risco de agravamento e sintomas prolongados, e há a possibilidade de infectar
outras pessoas, portanto, favor se vacinar o mais rápido possível.

• Não apenas aqueles que ainda não foram vacinados com a terceira dose, mas também aqueles que são elegíveis para a quarta dose
(pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com menos de 60 anos com condições médicas subjacentes) devem tomar a vacina o mais
rápido possível.

2  Participação ativa na vacinação
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• Não é necessário evitar completamente a participação de eventos etc., onde as medidas de controle de infecção são completamente

implementadas. Vamos realizar atividades locais, como festivais e eventos, tomando medidas básicas para prevenir o contágio e recuperar

gradualmente as atividades locais.

• Em restaurantes como salões de banquetes, cafeterias e bares, favor usar máscaras durante a conversa. 

• À medida que entramos na estação das cheias, é importante nos prepararmos para tempestades e inundações. Verifique novamente o

mapa de perigo (hazado mapu) da sua área e os itens a serem retirados em caso de emergência (máscara, desinfetante portátil etc.).
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