
Português（ポルトガル語） 

 

Se aproxima o fim do prazo da implementação das  

Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação 

 
O prazo da implementação das “Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação” 

designadas em 10 províncias, incluindo esta província, terminará em uma semana.  
Nesta província, o número de novos infectados está abaixo do nível equivalente ao 

estágio III, mas continua a situação em que esse número parou de cair. 
Além disso, existem preocupações com o aumento de vírus mutantes e há sinais de que 

o número de pessoas infectadas aumentará em Tóquio, Osaka, etc., portanto, é necessário 

cautela.Será necessário continuar a tomar medidas para prevenir o aumento das infecções. 
Não relaxe e coopere com o controle rigoroso da infecção. 

 

１ Evite sair de casa 
Evite ir para locais onde a infecção se espalhou, em especial evite atitudes para 

consumir bebidas alcóolicas. 
Nunca pratique atividades perigosas com alto risco de infecção, como frequentar 

instalações com alto risco de infecção, beber bebida alcoólica na rua, no parque, ou 

beber em casa com amigos ou em grupos.  

 
２ Medidas rigorosas em casa 

50% dos infectados são contaminados em casa. Tome atitudes rigorosas de “Não 

trazer o vírus para dentro de casa, e não espalhar dentro ou  fora de casa”, evite 

comportamentos de alto risco como jantares em grupo, use máscara, lave as mãos, 

desifete e tome medidas básicas de infecção, como ventilação, etc. 
 

３ Promoção da vacinação 
Participe ativamente da vacinação nos municípios e da vacinação em grande escala 

nas províncias. 

Após a vacinação, continue a tomar as medidas básicas, como usar máscara, lavar 

as mãos e manter distância entre as pessoas. 
 
４ Medidas rigorosas para bares e restaurantes  

Pedimos a cooperação para reduzir o horário comercial, cumprir rigorosamente os 

requisitos para servir bebidas alcoólicas e tomar medidas de prevenção de infecções. 
 
５ Medidas rigorosas em estabelecimentos e instalações comerciais 

Implemente rigorosamente as medidas de prevenção de infecções, como administrar 

a condição física dos funcionários, usar máscara, ventilar, instalar desinfetantes, e 

promover o telework. 
  
 
 Dia 5 de julho de 2021. 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


