
Português（ポルトガル語） 

  

O estado de emergência na província de Hyogo foi prorrogado novamente, de 1º de junho à 

20 de junho. 

O número médio semanal de pessoas recém-infectadas ainda ultrapassa 100 pessoas, e a 

situação do sistema médico continua grave e permanece inalterada. A ameaça de cepas do 

coronavírus, como a variante da Índia, também está aumentando. 

Embora a situação difícil continue para todas as empresas, gostaríamos de pedir 

colaboração para prevenir situações de alto risco de infecção ao comer ou beber. 
 

  
 

 
1.  Medidas rigorosas para bares e restaurantes 

○ Proibir o fornecimento de bebida alcóolica e uso de karaokê. 

○ Proibir os clientes de trazer bebidas alcóolicas no estabelecimento, bares e restaurantes. 

○ Os bares, restaurantes que não fornece bebida alcóolica e karaokê, pedimos para abrir 

das 5:00 às 20:00 horas. 

○ Oriente a não consumir bebida alcóolica em lojas de conveniência, outros 

estabelecimentos e nas ruas. 

○ Bares, restaurantes, etc., tome medidas rigororosas contra infecções. 

2.  Medidas para controlar o fluxo de pessoas 

○ Instalações que atraem pessoas, como lojas de grande porte frequentadas por muitas 

pessoas, pedimos a colaboração para fechar aos sábados e domingos e reduzir o horário 

comercial para as 20:00 horas nos dias de semana.  

○ Ao realizar eventos e entretenimentos o número deverá ser menor que 5000 pessoas e 

50% ou menos da capacidade do ambiente, horário comercial até às 21:00 horas. 

3.  Medidas rigorosas em estabelecimentos e instalações 

○ Tome medidas básicas de controle de infecção, como gerenciamento da condição física 

dos funcionários, ventilação do ambiente, instalação de desinfetante e uso de máscara, 

em cada escritório e instalação de bem-estar social. 

○ Nas instalações de bem-estar social, faça ativamente testes de PCR dos funcionários. 

○ Se houver suspeita de infecção (como febre) na instalação de bem-estar social, entre em 

contato com o Centro de Saúde imediatamente e siga as instruções. 

○ Se algum membro da família de um funcionário ou membro da família de um usuário da 

instalação de bem-estar social apresentar sintomas (como febre) ou estiver fazendo teste 

de PCR, evite trabalhar ou usar a instalação. 

4.  Reduzir em 70% a presença de funcionários 

○ Com o objetivo de reduzir 70% a presença de funcionários, para isso incentive o trabalho 

em casa através do (telework) ou videoconferência, favor anunciar o status dos esforços. 

 

31 de maio de 2021. 
 

Pedido aos empresários 

Estado de Emergência foi prorrogado novamente! 
Não relaxe, agora é o momento de convergir! 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


