Português（ポルトガル語）

Foi prorrogado o estado de emergência !
Novamente, tome atitude responsável !
Na província de Hyogo o estado de emergêcia foi prorrogado até o dia 31 de maio.
O número de novos infectados na província ainda supera 300 pessoas por dia, e a
média semanal atingiu cerca de 400 pessoas, por este motivo aumentou para 1500
pessoas os que aguardam em suas casas para serem internados. O sistema de
atendimento médico continua em situação extrema, afetando também o atendimento
médico normal.
A fim de prevenir maior propagação e a convergência da infecção, solicitamos a cada
cidadão da província que tenha consciência de que “não se infectará, não transmitirá”,
e agora, novamente, tome as seguintes atitudes responsáveis.

Pedido aos cidadãos da província
１．Evite sair de casa
○ Evite sair e se deslocar desnecessariamente pela província.
Evite sair para outras províncias, principalmente para Osaka, onde a
infecção se espalhou.
○ Não entre em bares e restaurantes que estão servindo bebida alcóolica e
onde possa usar o karaokê, ou bares e restaurantes que estão abertos fora
do horário solicitado.
○ Não leve bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes.

２．Os jovens devem evitar as atividades de alto risco
○ Nunca compre bebidas alcóolicas em lojas de conveniência,etc., e beba perto
de entrada das lojas, na rua ou nos parques.
○ Evite beber em casa com grupo de amigos, etc (takunomi).
○ Em casa tome medidas como, “Não levar o vírus para casa”, “Não espalhar
o vírus dentro de casa” e “Não espalhar o vírus fora de casa”.
○ Durante as atividades do clube estudantil, certifique-se de tomar medidas de
prevenção de infecção, como usar máscara e desinfetar as mãos.

３．Eliminar deslocamento ao trabalho
○ Com o objetivo de “reduzir 70% a presença de funcionários”, para isso
utilizem o telework, videoconferência, etc.
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