
 

 

Mensagem do Governador (29 de outubro) 

 
 
 

県民の皆さまへ 

Aos Moradores da Província de Gifu 

1. Evite os locais com alto risco de infecção 
☆ Os casos de clusters na região de Gifu após setembro, ocorreram em locais fechados como: 

・Em locais de refeições acompanhadas de bebidas alcoólicas ou em festas, com um grande 

número de pessoas reunidas, incluindo familiares. 

・Em restaurantes com serviço de entretenimento (como boates e cabarés). 

Além disso, também ocorreu casos de clusters em todo o país em espaços pequenos de 
convivência (dormitórios etc.) e em locais comunitários como sala de descanso.  

⇒Evite locais com alto risco de infecção, como “restaurantes que oferecem 

refeições acompanhadas de bebidas alcoólicas com um grande número de 

pessoas”. Tenha especial cuidado em “Usar máscara” e “NÃO falar alto para que 

gotículas não se espalhem pelo ar. 

2. Se estiver em más condições de saúde, suspenda as atividades 
imediatamente! 

☆ Em alguns casos na província de Gifu, a infecção se espalhou após a pessoa ter participado da 

refeição mesmo estando em más condições de saúde.  

⇒ Se estiver em más condições de saúde, pare de sair, trabalhar e ir para a escola, 

inclusive reunir para refeições. 
Em seguida, consulte imediatamente uma instituição médica. 

 

3. Pratique rigorosamente as ações de “Manter distância das 
pessoas”, “Usar máscara” e “Lavar as mãos”. 
☆ Com a chegada do inverno, várias doenças infecciosas podem se espalhar. 

⇒ A doença infecciosa é uma gestão de crise que deve ser executada por todos. 

Continue implementando as medidas básicas de prevenção de infecções. 

⇒ Nomear uma pessoa encarregada de contramedidas no trabalho e em casa, 

como um “Corona Guard (nome provisório)”, e promover medidas de prevenção 
de infecção incansavelmente.  

4. Declaração de Stop ao “Assédio de Corona” - Assédio moral de 
coronavírus 

☆ Além de fornecer vários esclarecimentos, reforçamos o sistema de apoio a consulta e 

implementamos o patrulhamento nas redes sociais.  

⇒ Vamos construir um ambiente que não permita o assédio de corona. Caso 

receber ou presenciar o assédio, dirija-se imediatamente ao balcão de consultas. 

 

Durante o inverno, com a epidemia de doenças Infecciosas, 
no final de ano e ano novo: 

Continue em alerta sem descuido! 

ポルトガル語 


