
Português（ポルトガル語） 

 
 
 
 

O número de pessoas infectadas na província de Hyogo tem aumentado constantemente, atingindo um recorde 
de 328 anteontem e 314 hoje, assim sendo, entramos na 4a onda de contágios. 

O sistema de prestação de cuidados médicos chega ao seu limite, com a taxa de utilização de leitos para os 
casos graves superior a 70%, e os esforços árduos de médicos e enfermeiros continuam. 

A começar pelos jovens, pedimos para que todos os cidadãos da província se responsabilizem por suas atitudes 
nesta situação de crise, tomando as prevenções adequadas para não se contaminar. 

1. Evitar sair de casa 
Evite sair e se deslocar desnecessariamente por toda a província de Hyogo. 
Em particular, evite idas aos locais que adotaram as medidas prioritárias para a prevenção da propagação, 
como Osaka. 

2. Reduzir o horário comercial 
Solicitamos a redução do horário comercial dos bares e restaurantes das seguintes áreas. 
Favor não utilizar bares e restaurantes, destas regiões, que não atendem aos pedidos de redução do horário 
comercial. 
  

Região 
determinada 

Cidade de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya e 
Ashiya 

Região Norte Hanshin (cidade de Itami, Takarazuka, 
Kawanishi, Sanda e Inagawa) 
Região Leste de Harima (cidade de Akashi, Kakogawa, 
Takasago, Inami e Harima) 
Região Central de Harima (cidade de Himeji, Ichikawa, 
Fukusaki e Kamikawa) 

Período Do dia 5 de abril à 5 de maio de 2021 Do dia 1o à 21 de abril de 2021 

Horário para 
cumprir 

Horário Comercial das 5:00 h às 20:00 h 
(servir bebida alcoólica das 11:00 h às  
19:00 h) 

Horário Comercial das 5:00 h às 21:00 h 
(servir bebida alcoólica somente das 11:00 h às 20:30 h) 

 
3. Cuidados nos bares e restaurantes 

(1) Evite frequentar locais de risco, como bares, restaurantes ou karaokês, que não tomam medidas para 
evitar infecções, como em procurar a melhor forma do layout dos assentos, instalação de placas de 
acrílico e instalação de dispensadores de álcool. 

(2) Certifique-se de observar os seguintes ítens durante a refeição: 
・Limite de 4 pessoas para refeições em grupo. 
・Evitar refeições em grande número de pessoas, ou por longas horas (não ir para a segunda parada 

de comes e bebes). 
・Usar leque ou máscara durante as conversas, a fim de evitar respingos. 

4. Medidas rigorosas para evitar infecções 
(1) As infecções em casa ultrapassam 50%. Após utilizar instalações com risco de infecção, tomar cuidado 

quando tiver contato com sua família, lavando bem as mãos e utilizando máscara. Tome atitudes para 
“não transmitir” dentro de casa. 

(2) No trabalho, nas instalações e nas escolas, etc., implemente as medidas básicas para evitar infecções, 
como “usar máscara”, “lavar as mãos / desinfetar as mãos”, “manter distância entre as pessoas”. 

Dia 9 de abril de 2021. 

Perigo da 4a onda de contágios! 

Pedido urgente para evitar a propagação da infecção 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


