Português（ポルトガル語）

Pedido Urgente de Prevenção de Infecção devido à
Rápida Expansão da 4a onda!
Na província de Hyogo o número de novos infectados continua a ultrapassar 300 pessoas por
dia. Ontem atingiu um recorde de 507 pessoas, e está se expandindo rapidamente. O sistema
médico se encontra em uma situação crítica, com mais de 1000 pacientes impossibilitados de
internação e problemas com cirurgia e transporte de emergência.
Portanto, como medida de reforço, decidimos expandir a área de medidas prioritárias como
prevenção de infecção.
De alguma forma deve ser evitada a propagação da infecção.
Embora a situação continue difícil para todos os empresários, pedimos a compreensão e
colaboração nas seguintes iniciativas.

Pedido aos empresários
１．Reduzir o horário comercial
○ Conforme foi determindo até agora, cidade de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya, Ashiya, e a partir do
dia 22 de abril a região Norte de Hanshin (cidade de Itami, Takarazuka, Kawanishi, Sanda, vila
Inagawa) e cidade de Akashi será adicionada como área de “Medidas prioritárias como prevenção de
propagação”. Para bares, restaurantes, etc. pedimos a redução do horário comercial para as 20:00
horas, até o dia 5 de maio.
○ Os bares e restaurantes na região Leste de Harima (excluindo a cidade de Akashi) e na região
Central de Harima continuar funcionando até as 21:00 horas e prorrogar o período até o dia 5 de maio.
２．Controle rigoroso de infecção
○ Bares, restaurantes, etc, solicitamos o procedimento minuncioso nos seguintes ítens: Instalar
placa de acrílico, garantir uma distância adequada entre os usuários, instalar

dispensadores de

álcool, ventilação completa, visitantes devem usar máscara, recusar a entrada de pessoas com
sintomas de febre, etc., incentivar os funcionários a fazer consultas de exames, e evite o uso do
karaokê em bares e restaurantes.
○ Evite festas de boas-vindas, despedidas e encontros sociais para funcionários de cada empresa.
○ Introduzir trabalhos em casa através de telework, videoconferência, etc. com o objetivo de
“reduzir 70% a presença de funcionários”.
Dia 15 de abril de 2021.

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo

