
Português（ポルトガル語） 

 

 
 
 

A partir de hoje, 21 de junho (2a feira) à 11 de julho (domingo), foi alterado de Região de 

Estado de Emergência, para Região de Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação. 

Com o objetivo de reduzir o número de pessoas infectadas e estabilizar o sistema médico, é 

necessário tomar medidas para prevenir o aumento das infecções, prestando atenção às 

cepas mutantes. Agora é o momento em que os cidadãos da Província devem se unir para 

reduzir as infecções. Solicito para que continuem a cooperar conosco, sem relaxar. 

 

 

 

1. Evite sair de casa 

Nunca pratique comportamentos perigosos com alto risco de infecção. 

○ Evite ir para Osaka ou outras províncias. Em especial, evite comportamentos para tomar 

bebidas alcoólicas. 

○ Não entrar em bares e restaurantes fora do horário solicitado. 

○ Evite frequentar bares e restaurantes que não adotaram medidas para evitar infecções, e 

que apresentam alto risco de infecção. 

○ Ao comprar bebidas alcóolicas em lojas de conveniência, etc, nunca beba em frente a loja, 

na rua ou nos parques, evite comportamento de alto risco de infecção. 

 

2. Medidas de prevenção de infecção em casa 

60% das pessoas infectadas recentemente, foram contaminadas em casa. Tome medidas 

completas contra infecções. 

○ Tome “atitudes para não trazer o vírus para dentro de casa”! 

 (Evite comportamento de alto risco, como jantar social, e implemente minunciosamente 

medidas básicas contra infecções, como o uso de máscaras, etc.) 

○ Tome “atitudes para não espalhar o vírus dentro e fora de casa”! 

 (Lave as mãos ao voltar para casa, efetue a ventilação, cuide da saúde da família, 

medindo diariamente a temperatura, consultar o médico da família quando há sintomas de 

febre, etc.) 

○ Se alguém da família apresentar sintomas (febre, etc), ou foi submetido ao teste PCR, a 

criança/aluno deve evitar de ir à escola.  

○ Evite reunir grupos de amigos para festas em casa (beber em casa). 

 

3. Promoção da vacinação 

○ Começou o atendimento às pessoas com menos de 65 anos. A província solicita aos 

cidadãos para que participem ativamente da vacinação em larga escala nas cidades de 

Himeji e Nishinomiya, e da vacinação nos locais de trabalho. 
  

Dia 21 de junho de 2021. 

 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 

 

Alteração para Região de Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação  

Cidadãos da Província, juntos vamos reduzir as infecções!  

 

Pedido aos Cidadãos da Província 


