
Foram prorrogadas as Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação
Pedido rigoroso para o controle da infecção！

Foi prorrogada as Medidas Prioritárias para evitar a Propagação
Pedido rigoroso para o controle da infecção！

18.02.2022

１ Medidasrigorosasembares e restaurantes

３ Controledotrabalhoeoutros

Solicitamos aos estabelecimentos o cumprimento dos horários comerciais e diretrizes para receber os clientes, conforme tabela abaixo. 

・Favor promover um trabalho rotativo, trabalho escalonado e o trabalho remoto (telework), para diminuir as oportunidades de contato. Prestar atenção
especialmente quando houver funcionários com altos riscos de agravamento dos sintomas, tais como idosos, portadores de doenças adjacentes e grávidas.

・Favor tomar medidas apropriadas, com base no Plano de Continuidade de Negócios.

Categoria Estabelecimentos com certificados Estabelecimentos sem certificados
Período 27 de jane i ro  (qu in ta- fe i ra )  à  6  de  março (domingo)  de  2022 

Área Toda a província

Conteúdo
das 

medidas

Horário 
comercial

* Escolha uma das opções:
Das 5h às 21h (bebidas alcoólicas podem ser servidas das 11h às 20h30) 
Das 5h às 20 h (proibido servir bebidas alcoólicas)

Horário comercial: 5h às 20h (proibido servir bebidas alcoólicas)

Diretrizes para 
receber clientes Até 4 pessoas na mesma mesa, e refeições breves (não exceder 2 horas) Até 4 pessoas do mesmo grupo, e refeições breves (não exceder 2 horas)

２ Cumprimentorigorosodasmedidas de prevenção à infecção e outros 
・Favor cumprir rigorosamente as medidas de prevenção à infecção, com base nas diretrizes de cada área.
・Instalações com grande número de pessoas devem adotar as medidas completas de controle de infecção, tais como controlar a entrada de pessoas, exigir o uso

de máscara, evitar que gotículas se espalhem etc.
Os locais onde é fácil ocorrer infecção em massa, especialmente instalações de bem-estar social, hospitais, escolas e creches, devem tomar muito cuidado.
・Cumprir rigorosamente a lotação máxima; 20.000 pessoas para eventos baseados e confirmados pelo Plano de Segurança de Prevenção à Infecção [taxa de

acomodação: 100% (voz alta proibida)], e 5.000 pessoas para os demais eventos (taxa de acomodação: 100% com voz alta proibida, 50% com voz alta permitida).

・Solicitamos aos clientes o cumprimento das medidas completas para o controle de infecção, como evitar as 3 situações (local fechado, lotado e proximidade),  
ventilação adequada, usar máscara durante conversas, evitar falar em voz alta etc. Especialmente, ao utlizar instalações de karaokê.

Aos empresários

O período de implementação das medidas prioritárias para evitar a propagação foi prorrogada até o dia 6 de março.Embora o número de novos infectados na
província esteja diminuindo, a média semanal ultrapassa 4.000 pessoas, e a taxa de uso de leitos por pacientes em estado grave está aumentando.

Principalmente em escolas, creches, instalações para idosos e estabelecimentos comerciais, ocorrem infecções em massa; junto com a crise no sistema de saúde,
há preocupações com a paralização das funções sociais. A fim de evitar maior propagação das infecções, e colocar sob controle o mais rápido possível, pedimos
que adotem as seguintes medidas.

Província de Hyogo

Português（ポルトガル語）



Medidas de prevenção de infecção a fim de evitar infecções em massa

Escolasetc.

〇Evitar realizar atividades educativas com alto risco de infecção, tais como coral e tocar instrumentos de sopro como flautas em ambientes fechados a 
curta distância; e exercícios em que os alunos se aglomeram na aula de educação física.
〇Nas aulas de educação física,quando não estiverem se exercitando, na medida do possível, os alunos devem usar máscaras.
○ Em relação às atividades do clube, haverá restrição nos jogos com outras escolas e campos de treinamento, realizados de forma independente.
○Implementar formas de aprendizagem combinando idas distribuídas à escola, idas em horários diferentes e aulas online conforme o estágio de 
desenvolvimento.

Creche/instituiçãoinfantilcertificada
・ Clube infantilapós a escola etc.

○Pais e funcionários devem usar máscaras rigorosamente, e na medida do possível, recomenda-se o uso de máscara àscrianças que não se sentem 
incomodadas.
※Não recomendamos o uso de máscaras para crianças menores de 2 anos, especialmente para crianças menores.
※Prestar bastante atenção às mudanças na condição física da criança, se a criança não estiver se sentindo bem ou se for difícil usar a máscara 

adequadamente, não há necessidade de forçá-la a usá-la.
○Evitar atividades com alto risco de infecção e para evitar a propagação da infecção dividir as crianças, o quanto possível, em grupos pequenos.
○Desinfetar frequentemente os equipamentos e brinquedos utilizados em conjunto.
○Evitar realizar eventos com grande número de pessoas; adiar ou cancelar eventos em que há participação dos pais.
○Lavar bem as mãos e, sempre que possível, não deixar as mesas viradas umaem frente a outra.
○O professor da creche que teve contato próximo com pessoas infectadas, deve fazer o teste para retornar logo ao trabalho.

Instalações para idosos etc.

○Atendimento rigoroso através do uso do “Manual para controle de infecção em instalações", cartazes de prevenção de infecções e listas de 
verificação preparadas pela Província de Hyogo.
○Fortalecimento do sistema das instituições para idosos, através doenvio de enfermeiros com certificados de controle de infecções, que aplicam outras 
medidas como a divisão da linhagem de atendimento etc.
○Diariamente, controlar a saúde minuciosamente, e realizar exames frequentes.

EstabelecimentosComerciais

○Estabeleça antecipadamente metas com o objetivo de reduzir o número de funcionários no escritório utilizando, por exemplo, o (telework) trabalho 
em casa.
○Em caso de viagem à trabalho para local onde a infecção está se espalhando, tome medidas básicas de controle de infecção, como o uso de  
máscara e evite comportamentos de alto risco.
○Confirmação do plano de continuidade de negócios (BCP) para trabalhos que requerem continuidade, identificação dos serviços importantes, 
estrutura do estabelecimento, estoque e suprimentos necessários.

（Folha em anexo）


