Português（ポルトガル語）

Fim do Ano Fiscal - Prevenção rigorosa da propagação da infecção
○ O estado de emergência da área metropolitana de Tokyo também será suspensa, mas ao observar a
situação da infecção na província, o número de infectados nos ultimos 3 dias foi de 78,74,76 pessoas,
e o número de infectados em uma semana foi 1.7 a mais que da semana anterior, e há tendência da
infecção se espalhar novamente.
○ As infecções causadas por vírus mutantes também estão aumentando.
○ Nesta época há muitos eventos, como festas de boas-vindas, despedidas e festas de agradecimentos
do fim do ano fiscal. A fim de prevenir rigorasamente a propagação da infecção, favor cooperar com as
seguintes cláusulas:

Pedido aos cidadãos da província (Prevenção para não trazer o vírus para a casa, instalações, etc.)
○ Evite mover-se desnecessáriamente e sem urgência entre as províncias e áreas onde a infecção está
espalhando. Evite entrar e sair em locais de risco como bares, restaurantes e karaokês que não estão
cumprindo as diretrizes.
○ Evite viagens de formatura, festas de agradecimento, festas de boas-vindas, despedidas, e encontros
sob as árvores das flores de cerejeira para comes e bebes.
○ Limite de 4 pessoas para refeições em grupo, exeto membros da família que moram juntos, evitar comes
e bebes por longas horas, e incentive as pessoas a usarem leque ou máscara durante as conversas a
fim de evitar respingos.
Após utilizar um local com alto risco de infecção, como um jantar de confraternização, tome cuidado
com contato com as pessoas por um determinado período de tempo, etc. e tome atitudes que “não
transmita para outras pessoas”, mesmo em casa.
○ Favor evitar as 3 seguintes situações ( ambiente fechado, aglomeração e contato próximo), usar
máscaras, higienizar as mãos, ventilação frequente e distanciamento social entre as pessoas que
estão ao redor.
○ Tome medidas para trabalhar mais em casa através do (telework) ou videoconferência.

Pedido aos Empresários
○ Favor implementar todas as medidas de prevenção de infecção com base nas diretrizes de Prevenção
de Propagação da Infecção. Para ventilação adequada use os sensores de CO2, etc.
○ Pedimos a colabaração dos bares e restaurante com a redução do horário comercial das seguintes
regiões:
Período

Do dia 8 de março à 31 de março de 2021

Área

Cidade de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya e Ashiya

Conteúdo

Encerrar o expediente às 21:00 horas
(Servir bebida alcóolica somente até às 20:30 horas)

18 de março de 2021

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo

