Português（ポルトガル語）

5a onda Prevenção Rigorosa da Propagação!
Hoje, a província de Hyogo determinou as regiões que deverão implementar as “Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação”.
O número de pessoas infectadas foi 280 pessoas ontem, e 265 pessoas hoje; nesta última semana as infecções aumentaram
rapidamente e a média semanal foi de 200 pessoas. Se continuar aumentando, será determinado Estado de Emergência e a situação
do sistema médico se agravará.
As Medidas Prioritárias serão implementadas na cidade de Kobe, nas regiões de Hanshin e Higashi Harima, e na cidade de Himeji,
onde em especial, as infecções têm aumentado. A partir do dia 2 de agosto serão fortalecidas as medidas nas demais regiões.
Solicitamos a compreensão e a colaboração de todos os cidadãos e empresários em se conscientizar para reduzir a infecção.

Pedido aos empresários
( 1 ) Medidas rigorosas nos bares e restaurantes
É necessário tomar medidas rigorosas em casos de refeições acompanhadas de bebidas alcoólicas, pois o risco de infecção
nesse caso é muito alto.
・Bares e restaurantes devem respeitar rigorosamente o horário comercial, em especial, nas áreas onde as Medidas de Prevençao
estão vigentes, favor proibir o fornecimento de bebidas alcoólicas.

Regiões estabelecidas

Região
determinada

Período
Detalhes
das
medidas

Cidade de Kobe
Região Sul de Hanshin (cidades de Amagasaki, Nishinomiya e
Ashiya)
Região Norte de Hanshin (cidades de Itami, Takarazuka,
Kawanishi, Sanda e Inagawa-cho)
Região Leste de Harima (cidades de Akashi, Kakogawa,
Takasago, Inami-cho e Harima-cho)
Cidade de Himeji

Outras regiões
Região Norte de Harima (cidades de Nishiwaki, Miki, Ono, Kasai, Kato,
Taka-cho)
Região Central de Harima (Kamikawa-cho, Ichikawa-cho, Fukusaki-cho)
Região Oeste de Harima (Cidades de Aioi, Tatsuno, Ako, Shiso,Taishicho, Kamigoori-cho e Sayo-cho)
Região de Tajima (cidades de Toyooka, Yabu, Asago, Kami-cho e
Shin Onsen-cho)
Região de Tanba (cidades de Tanba Sasayama e Tanba)
Região de Awaji (cidades de Sumoto, Minami Awaji e Awaji)

De 2 de agosto (segunda-feira) à 31 de agosto (terça-feira) de 2021.
Horário comercial： das 5:00 h às 20:00 h
Proibido servir bebidas alcoólicas.

Horário comercial： das 5:00 h às 21:00 h
Servir bebidas alcoólicas: das 11:00 h às 20:00 h

・Por favor, tome medidas rigorosas de controle de infecção, como adquirir o Certificado de Estabelecimento que Adota as Devidas
Medidas para Combater o Novo Coronavírus.

Pedido aos cidadãos
( 1 ) Evite sair de casa
O aumento do número de pessoas que saem durante as férias de verão leva à propagação da infecção.
・Evite idas a Tóquio ou Osaka e outros locais onde a infecção se espalhou muito.
・Evite sair desnecessariamene, inclusive durante o dia.
・Evite frequentar bares ou restaurantes fora do horário determinado.
( 2 ) Os jovens devem abster-se de comportamentos de alto risco
É grande o número de infecções da geração mais jovem, 60% dos casos são de pessoas que estão na casa dos 30 anos ou menos.
・Evite frenquentar restaurantes que não adotaram medidas rigorosas de controle de infecção.
・Nunca tome bebidas alcoólicas na rua ou em parques, também não reuna amigos para beber em casa.
・Durante as atividade do clube, tome cuidado com a insolação e adote as medidas rigorosas de controle de infecção, como o uso
de máscara durante a conversa e evite as 3 situações (local fechado, local lotado e proximidade).
・Se não se sentir bem, evite ir à escola (incluindo as atividades do clube) ou ir ao trabalho.
・Não se confunda com informações falsas sobre reações colaterais ou casos de mortes após a vacinação, e participe ativamente
da vacinação com base em informações precisas.

Dia 30 de julho de 2021.
IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo

