Português（ポルトガル語）

Dia 12 de agosto de 2021

Rápida propagação da Quinta onda! Pedido rigoroso para o controle da infecção！
Expansão da área como Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação.
Na província o número de novos infectados, hoje atingiu um recorde de 728 pessoas (12 de agosto), a infecçao está se propagando
rapidamente. O leito hospitalar já atinge 50% de uso, e se continuar aumentando a situação do sistema médico se agravará.
Portanto, foi decidido que além da cidade de Kobe, a área de Hanshin Minami / Hanshin Kita / Higashi Harima e a cidade de Himeji, a
partir de 16 de agosto, a área de Kita Harima / Naka Harima / Nishi Harima / Tamba / Awaji será designada como "Área de Medidas
Prioritárias para Evitar a Propagação “ .
Pedimos para que todos incluindo a geração mais jovem se concientizem, e ajam com responsabilidade.

1 Evite comportamento de alto risco
• Evite sair e se mover desnecessariamente, inclusive durante o dia e cancele ou adie seu regresso para casa ou viagem
• Nunca tome bebidas alcólicas na rua ou em parques, e não reuna amigos para comer ou beber em casa.
• Durante as atividades do clube escolar, tome cuidado com a insolação e adote medidas rigorosas de controle de infecção, como o uso
de máscara durante a conversa.
• Evite frequentar restaurantes que estejam abertos fora do horário solicitado ou restaurantes que não adotaram medidas rigorosas de
controle de infecção (instalação de placas de acrílico ou espaçamento entre assentos de 1 m ou mais).
2 Participação ativa na vacinação
• A vacinação previne a infecção. 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.
3 Pedido aos empresários
• Os bares e restarantes devem respeitar rigorosamente o horário comercial, em especial, nas áreas onde as Medidas de Prevenção
estão vigentes, proibir o fornecimento de bebidas alcóolicas.
• Instalações que atraem grande números de pessoas, devem evitar aglomerações controlando a entrada de pessoas.
• Está aumentando infecções em massa em ambientes de trabalho. Implemente rigorosamente as medidas de prevenção de infecção dos
funcionários, promova o telework, etc
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