
Português（ポルトガル語） 

Prevenção rigorosa à infecção! 
 

Devido à infecção em massa, ontem na província de Hyogo, foram confirmados 106 casos de 
infecção pelo novo coronavírus, maior número até o momento. Na última semana, o número de 
infectados foi de 557 pessoas. 

Se essa situação continuar, estima-se que faltarão leitos nos hospitais. Para evitar que isso ocorra, é 
preciso impedir imediatamente a propagação da infecção. 

Para proteger a vida e a saúde de todos, e de seus entes queridos, novamente preste atenção e evite 
as seguintes "5 situações": 

 
1  Encontro social com bebida alcoólica 
2  Refeição em grande número de pessoas e por muito tempo 
3  Conversar sem máscara 
4  Compartilhar espaços pequenos 
5  Sala de descanso, área para fumantes, vestiário, etc. 
 
Nas situações acima, o risco de infecção aumenta, portanto, após passar por qualquer uma delas, 

favor ficar atento com a sua condição física e com o seu comportamento. 
Nas instituições médicas, instalações de assistência social, universidades onde estão ocorrendo 

infecções em massa, os empresários e especialmente aos cidadãos desta província pedimos, para que 
sigam rigorosamente as seguintes orientações. 
 

<Para todas as instituições médicas e instalações de bem-estar social> 
○ Para não trazer o vírus para dentro do hospital ou da instalação, certifique-se de administrar 

cuidadosamente o comportamento e a saúde dos funcionários e também chamar a atenção 
dos visitantes e contratados. 

○ Se suspeitar de infecção no hospital ou nas instalações, imediatamente entre em contato com o 
serviço de Saúde e Bem-estar / Centro de Saúde. 

 
<Para as pessoas relacionadas às universidades> 
○  As infecções em massa ocorrem mais em festas, alojamentos, atividades do clube, etc. do que 

nas aulas, portanto, professores e alunos alertem-se sobre o aumento do risco de infecção nessas 
situações. 

○  Para evitar trazer o vírus, por favor, oriente rigorosamente os funcionários em relação ao 
comportamento e ao controle de saúde de cada um, assim como aos funcionários de empresas 
que entram e saem da universidade. 

○  Se houver suspeita de infecção no campus da universidade, imediatamente entre em contato e 
coopere com o departamento de Saúde e Bem-estar / Centro de Saúde. 

 
<Para os empresários de bares e restaurantes> 
○ Em bares e restaurantes vinculados à campanha Go To Eat, devem usar divisórias, placas 

acrílicas, mesas, etc, e o número de clientes deve ser de até "4 pessoas por grupo", com exceção 
os membros da família e assistentes sociais. 

○ Solicitamos aos bares e restaurantes não vinculados à campanha Go To Eat, para que também 
estipulem o número de clientes até "4 pessoas por grupo", com exceção os membros da família 
e assistentes sociais. 
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<Para os outros empresários> 
○  Alerte rigorosamente os funcionários para prevenir a infecção no local de trabalho, no alojamento 

e em festas com bebidas alcoólicas após o serviço. 
○ Implemente medidas de prevenção de infecção com base nas diretrizes específicas de cada 

setor, e publique o "Cartaz de declaração de medidas de prevenção de infecção". 
○ Favor registrar-se no "Sistema de Rastreamento do novo coronavírus da Província de Hyogo" e 

colocar o código QR em local de fácil visualização, como mesas e balcões. 
 

<Aos cidadãos da província> 
○ Na próvincia e fora da província evite usar instalações com alto risco de infecção que não 

implementaram medidas de prevenção de infecção baseadas nas diretrizes (especialmente 
restaurantes que oferecem entretenimento, bar, karaokê, etc.). 

○  Ao ir a um restaurante, favor cooperar em não ultrapassar o número de até "4 pessoas por 
grupo", excluindo membros da família e assistentes sociais. 

○  Favor incorporar o "estilo Hyogo", ou seja, usar máscara, lavar as mãos, manter distância entre 
as outras pessoas e evitar as 3 situações (local fechado, local lotado e proximidade). 
Em especial, certifique-se de usar máscara durante conversas com pessoas que estão 
próximas e quando for locomover-se de carro.  

○ Com a chegada do inverno, mesmo usando o aquecedor é importante ventilar o ambiente 
periodicamente, como abrir um pouco as janelas de forma a não baixar muito a temperatura. 

○  Favor utilizar os aplicativos de confirmação de contato "COCOA" e "Sistema de Rastreamento 
do Novo Coronavírus da Província de Hyogo". 

○   Ao visitar instituições médicas e instalações de bem-estar social, favor prestar atenção nas 
medidas de prevenção à infecções e cooperar com as instruções das instalações. 

○  Favor aprofundar seu conhecimento sobre doenças infecciosas, e não se deixe enganar por 
boatos, além de não discriminar nem desprezar instituições médicas ou pessoas relacionadas 
que tiveram contatos com pacientes infectados, assim estes pacientes e seus familiares ou 
pessoas que tiveram contato com eles, poderão cooperar se submetendo à exames nos Centros 
de Saúde. 

○ Sejamos solidários e atenciosos com funcionários da área médica e bem-estar social e seus 
familiares, que são pessoas que sustentam a saúde dos cidadãos desta província. 

 
É importante que cada cidadão aja com forte pensamento de que “não se infectará e não transmitirá”.  
Contamos com a compreensão e a colaboração de todos. 

 
Dia 18 de novembro de 2020. 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


