Português（ポルトガル語）

Estado de Emergência foi prorrogado novamente !
Não relaxe, agora é o momento para convergir !
O estado de emergência na província de Hyogo foi prorrogado novamente, de 1° de junho à
20 de junho.
O número médio semanal de pessoas recém-infectadas ainda ultrapassa 100, e a grave
situação do sistema médico permanece inalterada. A ameaça de cepas do coronavírus como a
variante da India, também está aumentando.
Mais uma vez, tome conciência de que “ não se infectará, não transmitira” , e com a certeza
e forte desejo de se convergir, não relaxe, tome atitudes responsáveis de forma completa.

Pedido aos Cidadãos da Província
1.

Medidas de prevenção de infecção em casa
60% das das pessoas infectadas recentemente, foram contaminados em casa. Tome
medidas completas contra infecções.
○ Evite comportamento de alto risco, como jantar social, e implemente minunciosamente
medidas básicas contra infecções, como o uso de máscaras, tome “atitudes para não
trazer o vírus para dentro de casa”
○ Lave as mãos ao voltar para casa, efetue a ventilação, se houver caso de febre, reserve
um quarto privado, desinfete os locais comuns, etc., tome “atitudes para não espalhar o
vírus dentro de casa”.
○ Cuide da saúde da família, em medir diariamente a temperatura, consultar médico da
família quando há sintomas de febre, tome “atitudes para não espalhar o vírus para fora
de casa”.
○ Se alguém da família apresentar sintomas como (febre, etc), ou foi submetido ao
teste PCR, e mesmo que a criança/aluno não expresse sintomas de (dor, febre, náuseas
etc., deve evitar de ir à escola.
○ Evite beber em casa com grupo de amigos, etc (takunomi).

2.

Evite sair de casa
Nunca pratique comportamentos perigosos com alto risco de infecção.
○ Evite sair para outras províncias, principalmente para Osaka, onde a infecção se espalhou.
Principalmente nos feriados, evite sair, a menos que seja necessário para manter o
sustento.
○ 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.
○ Ao comprar bebidas alcóolicas em lojas de conveniência, etc, nunca beba em frente a loja,
na rua ou nos parques

3.

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