Português（ポルトガル語）

Em vigor o decreto de Estado de Emergência

Solicitação rigorosa
Para prevenção da infecção
Já se passaram mais de uma semana que o Estado de Emergência foi decretado na província de Hyogo, e o sistema
médico ainda se encontra em uma situação muito difícil, com mais de 200 novas pessoas infectadas diariamente, e a
taxa de uso dos leitos de doenças graves ultrapassa 50%.

Medidas de Emergência
A província de Hyogo está tomando as seguintes 4 medidas de emergência, assim

sendo pedimos a sua

compreensão e colaboração.
1 Redução do horário comercial
(O expediente dos restaurantes e bares deverá ser até às 20:00h. Servir bebida alcóolica somente até às 19:00h. )
2 Evite sair
( Evite sair desnecessariamente, principalmente após às 20:00h)
3 Reduzir a presença de funcionários
("Redução em 70% do deslocamento de funcionários", introduzir trabalhos por meio de telework, etc.)
4 Revisão dos requisitos para realização de eventos
(Limite máximo de 5000 pessoas, e eventos realizados no interior de estabelecimentos o limite de entrada de pessoas
deve ser inferior a 50% da capacidade ou menos, se for ao ar livre mantenha uma distância suficiente entre as
pessoas.)

Prevenção para não trazer para casa, etc.
Observando as rotas da infecção das pessoas infectadas na província, cerca de 50% são infectadas em casa. Pedimos
aos cidadãos da província, especialmente aos jovens, que reconheçam veementemente que estamos em estado de
emergência e tomem as seguintes medidas para evitar de trazer o vírus.
○Evite saídas desnecessárias, principalmente após às 20:00h pedimos que evite sair desnecessáriamente e sem
urgência
○Evite entrar e sair de áreas de risco, incluindo áreas sujeitas ao estado de emergência.
○Mesmo em casa, evite comer e beber em grande número de pessoas, como festas em casa e comer e beber por
muito tempo.
○Cuide bem da saúde, em medir a temperatura diariamente, usar máscara, e lavar as mãos
○Pedimos a sua cooperação para restringir o deslocamento ao local de trabalho e trabalhar em casa (telework).
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.
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