
21 de maio de 2020 

 

Foi encerrada a Declaração de Estado de Emergência na Província de Hyogo 

Pedido para os moradores da Província de Hyogo 

 

Nesta data, 21 de maio de 2020, foi declarada o encerramento do Estado de Emergência na Província de Hyogo, devido ao 

baixo número de pessoas infectadas pelo coronavírus. 

Gostariamos de agradecer sinceramente a todos da Província de Hyogo, os moradores, lojistas, empresas e os que 

trabalham em hospitais. 

Tomando os devidos cuidado para o vírus não se espalhar, a partir do dia 21 de maio as lojas e estabelecimentos da 

Província de Hyogo serão liberados, porém alguns estabelecimentos permanecerão fechados. 

O Estado de Emergência foi encerrado, porém há possibilidade de uma segunda onda mais grave de infecção , por isso 

devemos tomar cuidado. Assim pedimos aos moradores, lojistas e empresas da Província de Hyogo a colaboração para não 

espalhar o vírus.  

 

1. Aos moradores da Província de Hyogo: 

 Ficar em casa na medida do possível. 

 Em Tokyo e Hokaido ainda continua o Estado de Emergência, na medida do possível não sair da Província de Hyogo.  

 Evitar de ir a karaokê e boates. 

 Evitar locais de aglomeração de pessoas. 

 

2. Aos lojistas e empresas 

 Em todo o Japão muitos foram infectados pelo virus em boates, karaokês, casas de shows e academias. Estes tipos de 

estabelecimento na medida do possível deverão continuar fechado. 

 Quando for abrir as lojas ou estabelecimentos, tomar cuidado para não espalhar o vírus. Verificar as orientações da 

Província de Hyogo "Prevenção da propagação da infecção "  

 Não fazer grandes eventos a nível nacional. 

 Evitar contato com pessoas, realizar trabalhos e reuniões em casa, revezar os dias e trocar os horários para ir ao 

trabalho.  

 

3. Tomar cuidado com a segunda onda de infecção do coronavirus. 

 Faça um "novo estilo de vida". Conforme os 4 ítens abaixo: 

・Não pode conversar de perto em locais onde não há ventilação.  

・Evitar de sair de casa. 

・Na medida do possível manter fechado as lojas e estabelecimentos. 

・Na medida do possível trabalhar em casa. 

 

Gostaria de começar novamente com as atividades sociais e econômicas, tomando os devidos cuidado. Vamos batalhar 

juntos, e conto com a colaboração de todos. 

 

Governador da Província de Hyogo  

Ido Toshizo 


