
Foi decretado o Estado de Emergência!  Pedido rigoroso para o controle da infecção!
Hoje na província foi decretado o Estado de Emergência.A quinta onda está se expandindo rapidamente, hoje o número de novos infectados atingiu  853 

pessoas, sendo o maior número até o momento, e a taxa de ocupação dos leitos hospitalares se aproxima a 60%  , realmente é uma situação de emergência. 
A fim de  impedir de imediato a propagação da infecção e prevenir a situação crítica do sistema médico, pedimos para que todos, inclusive a geração mais jovem, 

que se concientizem que estamos em Estado de Emergência, evitando locais de  grande  fluxo de pessoas e tome medidas de controle de infecção mais rigorosas .

• Evite sair e se movimentar desnecessariamente, inclusive durante o dia, reduzir pela metade as idas a lugares lotados.
• Evite frequentar restaurantes que estejam abertos fora do horário solicitado ou onde forneçam bebidas alcoólicas e karaokê, ou 

restaurantes que não tenham as medidas completas de controle de infecção (instalação de placas acrílico ou espaçamento entre 
assentos de 1 m ou mais, etc.).

• Nos restaurantes, proibir a entrada de pessoas que estão sem máscaras. Excluindo a hora que estão comendo ou bebendo, e 
estiverem conversando e não atenderem o pedido da loja para o uso da máscara, favor pedir para se retirar do estabelecimento.

• Nunca tome bebidas alcólicas na rua ou em parques, e não reuna amigos para comer ou beber em casa.
• Introduzur trabalhos em casa (telework), etc. , com o objetivo de reduzir em 70% a presença de funcionários.

• As instalções que atraem grande número de pessoas, devem controlar a entrada de pessoas para evitar aglomerações.
• Está aumentando infecções em massa em ambientes de trabalho, implemente rigorosamente as medidas de prevenção contra a 

infecção de funcionários. 
• Durante as atividades do clube escolar, tome cuidado com a insolação e adote medidas rigorosas de controle de infecção, como o uso 

de máscara durante uma conversa.

1 Medidas completas para reduzir o fluxo de pessoas

2 Medidas rigorosas para evitar infecção em massa

• A vacinação previne a infecção. Não se confunda com informações falsas sobre reações colaterais e mortes após a vacinação e 
participe ativamente da vacinação com base em informações precisas, especialmente os jovens.

3 Participação ativa na vacinação
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