Português（ポルトガル語）

Estado de Emergência！
Pedido Rigoroso para evitar a propagação da infecção
Hoje, pela terceira vez, foi decretado o estado de emergência na província de Hyogo.
Na província, ultimamente ocorreu o maior número de pessoas infectadas, mais de 1000
pacientes estão impossibilitados de internação, etc, e há risco de colapso médico, sem
dúvida estamos em situação de emergência.
Na próxima semana, no feriado do Golden Week, a fim de evitar a propagação da
infecção,será necessário restringir a circulação das pessoas.
Pedimos a todos os cidadãos da província que estão sob o decreto, que estejam cientes
da situação do estado de emergência, e conciência de que você “protegerá vida de cidadãos
da província”, pedimos para seguir rigorosamente os seguintes itens.

Pedido
aos cidadãos da província
stado
de Emergência！
1．Evite sair de casa
○ Não saia de casa desnecessariamente, a menos que seja necessário para a
sobrevivência.
○ Evite ir e volta rem áreas onde a infecção tem se espalhado, para além das fronteiras,
como Osaka e Tokyo.
○ Não entre em bar ou restaurante que estão servindo bebida alcóolica e onde possa
usar karaokê, e também bares e restaurantes que que estão abertos fora do horário
solicitado.
○ Evite participar em eventos e entretenimento.

2．Medidas para evitar a infecção
○ Em casa, tome medidas como, “Não levar o vírus para casa”, “Não espalhar o vírus
dentro de casa”, e “Não espalhar o vírus fora de casa”.
○ Implemente minunciosamente medidas basicas de controle de infecção em escolas,
instalações, em como “usar máscaras”, “lavar as mãos e desinfectar”, “assegurar uma
distância entre as pessoas”, e “ventilação”.

3．Atividades de alto riso que os jovens devem evitar
○ Evite situações de alto risco como refeições fora de casa (jantares sociais).
○ Nunca beba em grupo ou outras atividades na rua ou em parques.
○ Durante as atividades do clube estudantil, certifique-se de tomar medidas de prevenção
de infecção, como usar máscara e desinfetar as mãos.

4． Promover trabalhos por telework e férias
○ Com o objetivo de reduzir em 70% a presença de funcionários motive o trabalho através
de telework e férias durante o Golden Week.
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