Português（ポルトガル語）

Prorrogado o Estado de Emergência! É o momento para se conscientizar!

Dia 9/9/2021

O estado de emergência desta província foi prorrogado até o dia 30 de setembro. Embora o número de novos infectados esteja diminuindo, a média
semanal de infectados é de aproximadamente 700 pessoas, bem acima do pico da 4ª onda e a taxa de uso de leitos graves dos hospitais excede 50%,
etc., ainda se encontra em situação de emergência.
A ameaça de cepas mutantes continua. A fim de diminuir a infecção, evitar a sobrecarga médica e proteger entes queridos, tome atitudes
responsáveis .

１ Medidas completas para controlar o fluxo de pessoas
・Como regra geral, evite deslocar-se para aréas além da província, exceto para manter a sobrevivência / atividades corporativa.
・Diminuir o número de vezes para fazer compras, etc., reduzir pela metade ir para locais movimentados.
・Evite frequentar restaurantes que estejam abertos fora do horário solicitado ou onde forneçam bebidas alcoólicas e karaokê, ou restaurantes que não
tenham as medidas completas de controle de infecção (Instalação de placas acrílicas,etc.).
・Nunca tome bebidas alcoólicas na rua ou em parques, e não reuna amigos para comer ou beber em casa.

２ Medidas rigorosas para evitar infecção em massa
・Está ocorrendo contaminação em massa em locais de trabalho, em escolas (creches / pré-escola) e infecções em casa. Implemente com atenção
medidas básicas de controle de infecção, como ventilação, usar máscara (incentivamos o uso de máscara que não seja de tecida), lavar as mãos,
desinfetar as mãos e se tiver febre ou outros sintomas, evite de ir ao trabalho ou a escola (creche / pré-escola).
・Tome bastante cuidado ao se locomover da (sala de jantar, sala de descanso, vestiário, sala de fumantes, sala de atividades, etc.) , não deixe de usar
máscara, tome medidas rigorosas de controle de infecção
・Instalações que atraem grande número de pessoas, certifique-se de controlar o número de visitantes, limitando o número de pessoas e orientando-os
・Em bares e restaurantes sempre usar máscara durante diálogos.

３ Participação ativa na vacinação
・Muitas pessoas infectadas com o coronavírus são da geração mais jovem. A vacinação previne a infecção. Não se confunda com informações
falsas sobre reações colaterais e mortes após a vacinação e participe ativamente da vacinação com base em informações precisas.
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