Português（ポルトガル語）

Vamos ter como meta, "Hyogo vamos vencer o corona! "
Na província de Hyogo o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus a contar do dia 1° de setembro
no espaço de 1 mês e meio, cerca de 15 pessoas foram infectadas por dia, nesse período ocorre infecção em
massa, propagação da infecção domiciliar, etc., assim sendo continua vigente o "Período de alerta contra a
infecção", ainda é necessário se precaver. De agora em diante, conforme a estação há preocupação da epidemia
junto com a influenza.
Na província de Hyogo vamos nos focar e ter como meta “Hyogo vamos vencer o corona! Gostaríamos de pedir
cooperação aos cidadãos desta província e aos empresários.

1. Prevenção de infecção secundária
Quando ocorrer de uma pessoa ser infectada, é identificada amplamente a extensão da infecção e todas as
pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada ou pessoas relacionadas serão imediatamente
submetidos ao teste PCR.
Identificaremos a pessoa infectada em estágio inicial, assim será prevenida e contida infecções secundárias.

2. Assegurando o sistema médico de internação
Atualmente, temos 663 leitos hospitalares (dos quais 110 são para casos graves) e cerca de 700 alojamentos.
A partir de agora operaremos com cerca de 300 leitos com base na situação de continuidade do período de
alerta contra a infecção, não há preocupação com o sistema médico.

3. Aderir o tratamento médico domiciliar zero.
Continuar a aderir a "tratamento médico domiciliar zero" e a implementar exaustivamente "resposta apropriada
a mudanças repentinas na condição física" e "prevenção de infecções domiciliar".

4.

Estabelecendo sistema para precaver a epidemia de influenza

Para precaver a epidemia junto com a influenza, asseguraremos cerca de 250 instituições médicas "instituições
médicas para tratamento médico e inspeção de febre, etc." para que possam ser examinadas e testadas de
acordo com as condições reais da região.
Se você tiver febre, ligue primeiro para a instituição médica local, como o médico de família, e siga as instruções.
Se não tem médico de família, consulte o "Centro de Consulta / Consulta de Febre (Centro de Saúde)" ou o
"Centro de Atendimento de Aconselhamento em Saúde Novo coronavírus (todas as províncias)".

【Aos cidadão da província】
○ Evitar ir à instalações com alto risco de infecção como (restaurantes que oferecem entretenimento, bares,
karaokê, e outros que não estejam tomando medidas de prevenção à infecção conforme as diretrizes,).
Principalmente os grupos de jovens devem ser mais cuidadosos.
○ Favor utilizar os aplicativos de confirmação de contato "COCOA" e "Sistema de Rastreamento do Novo
Coronavírus da Província de Hyogo".
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○ Favor evitar as 3 situações (local fechado, local lotado e proximidade) e incorporar o "estilo Hyogo", evitando a
propagação. Em especial, favor usar a máscara imprescindivelmente

【Para os empresários】
○ Favor implementar as medidas de prevenção à infecção conforme as diretrizes, e colar o "Cartaz de
declaração de medidas de prevenção de infecção".
○ Medidas especiais devem ser tomadas principalmente em lojas com alto risco de infecção, como bares e
restaurantes que servem bebidas alcoólicas ou que têm karaokê.
○ Favor evitar as 3 situações (local fechado, local lotado e proximidade) no local de trabalho e use máscara
quando estiver em uma reunião, andando de carro ou em viagem de negócios.
○ Favor registrar-se no "Sistema de Rastreamento do Novo Coronavírus da Província de Hyogo" e colocar o
código QR nas mesas e balcões.

É importante que cada cidadão da província e cada empresário leve a sério e aja com forte pensamento de que
não se infectará e não transmitirá. Pedimos sua maior compreensão e cooperação.

Dia 14 de outubro de 2020

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo

