Português（ポルトガル語）

Propagação acelerada da infecção
Pedido rigoroso para evitar a propagação
Ontem, foi determinada pela província de Hyogo a área para implementação das “Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação”.
Portanto decidimos reforçar as medidas, e solicitar a redução do horário comercial a partir do dia 5 deste mês, nas regiões prioritárias onde a
infecção está se espalhando, a cidade de Kobe, região Hanshin Sul (cidade de Amagasaki, Nishinomiya e Ashiya).
Com um forte desejo de evitar a propagação da infecção, gostariamos de pedir a todas as empresas e cidadãos da província para a cooperação
e compreensão na próxima iniciativa.

Pedido aos empresários
○Solicitamos a cooperação dos bares e restaurantes, etc, nas seguintes medidas de reforço.
① Reduzir o horário comercial. As cidades de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya e Ashiya devem em especial cooperar até o dia 5 de maio.

Região determinada

Período

Horário para cumprir

Cidade de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya e Ashia

Do dia
1 a 4 de abril de 2021
Horário Comercial das
5:00 h às 21:00 h
(servir bebida alcoólica das
11:00 horas às 20:30 horas)

Do dia
5 de abril de 2021 a
5 de maio de 2021
Horário Comercial das
5:00 h às 20:00 h
(servir bebida alcoólica das
11:00 horas às 19:00 horas)

Região Norte Hanshin (cidade de Itami,
Takarazuka, Kawanishi, Sanda e Inagawa)
Região Leste de Harima (cidade de Akashi,
Kakogawa, Takasago, Inami e Harima)
Região Central de Harima ( cidade de Himeji,
Ichikawa, Fukusaki e Kamikawa)
Do dia 1 a 21 de abril de 2021
Horário Comercial das
5:00 h às 21:00 h (servir bebida alcoólica
somente das 11:00 horas às 20:30 horas)

② Bares e restaurantes, favor tomar medidas minunciosas contra infecções
・Instalar placas de acrílico, garantir distância adquada aos usuários, instalar dispensadores de álcool, ventilação adquada.
・Para entrar no estabelecimento solicitar aos clientes o uso da máscara, e bloquear a entrada para aqueles que estão sem a
máscara.
・Não permitir a entrada de pessoas com sintomas de doença infecciosa como febre, etc..
・Incentivar os funcionários a se submeterem ao exame.
・Os bares, estabelecimentos de alimentação devem evitar o uso do karaoke.
③ Para fins de levantamento sobre o andamento da implentação de medidas tomadas para o controle da infecção, será realizada
vistorias nos restaurantes, bares e etc., para tanto pedimos a cooperação.
○ Ao realizar um evento em toda a província pede o número máximo de 5000 pessoas, eventos realizados em ambientes fechados
deve ser inferiror a 50% da capacidade e se for ao ar livre manter uma distância suficiente entre as pessoas.
○ Com o objetivo de “reduzir em 70% a presença do funcionário”, introduzir trabalhos em casa através do telework ou
videoconferência.

Pedido aos cidadãos da província
○ Evite de entrar e sair dos bares e restaurantes desnecessáriamente após o horário determinado da redução do horário comercial.
○ Evite festas de comes e bebes (festas em casa), etc em grande número de pessoas e por longas horas (evite de ir em seguida a
segunda reunião parada de comes e bebes ).
○ Refeições fora de casa limite o grupo para 4 pessoas, use leque ou máscara durante as conversas a fim de evitar respingos.
○ Por alguns dias após jantar de confraternização, tome cuidado para não entrar em contato com as pessoas e tome atitudes como
“não transmita para outras pessoas”.

Dia 2 de abril de 2021
IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo

