
Português（ポルトガル語） 

 
Na província de Hyogo o estado de emergêcia foi prorrogado até o dia 31 de maio.  
O número de novos infectados na província ainda supera 300 pessoas por dia, e a média 

semanal atingiu cerca de 400 pessoas, por este motivo aumentou para 1500 pessoas os que 
aguardam em suas casas para serem internados. O sistema de atendimento médico continua 
em situação extrema, afetando também o atendimento médico normal. 

A fim de prevenir maior propagação e a convergência da infecção, solicitamos mais uma vez 
a conciência de que “isso não ocorrerá” e realize rigorozamente com responsabilidade as 
seguintes implementações. 
  
  
１．Medidas rigorosas para bares e restaurantes  
○ Proibir o fornecimento de bebida alcóolica e uso de karaokê. 
○ Os bares, restaurantes que não fornece bebida alcóolica e karaokê, pedimos para abrir 

das 5:00 às 20:00 horas. 
○ Proibir os clientes de trazer bebidas alcóolicas no estabelecimento, bares e restaurantes. 
○ Oriente a não consumir bebida alcóolica em lojas de conveniência, outros 

estabelecimentos e nas ruas. 
○ Bares, restaurantes, etc., tome medidas rigororosas contra infecções.  

Instalar placas de acrílico, garantir uma distância adquada entre os usuários, instalar 
dispensadores de álcool, ventilação completa, visitantes devem usar máscara, recusar a 
entrada de pessoas com sintomas de febre, etc., recomende os funcionários a fazer consultas 
de exames.   

２．Medidas para controlar o fluxo de pessoas   
○ Instalações que atraem pessoas, como lojas de grande porte frequentadas por muitas 

pessoas, pedimos a colaboração para fechar aos sábados e domingos e reduzir o horário 
comercial para as 19:00 horas nos dias de semana.  

○ Ao realizar eventos e entretenimentos o número deverá ser menor que 5000 pessoas e 
50% ou menos da capacidade do ambiente, horário comercial até às 21:00 horas.     

３．Medidas rigorosas em locais de trabalho e instalações  
○ Em cada local de trabalho e instalações, tome medidas rigorosas contra infecções, como 

o controle do estado físico dos funcionários, ventilação completa, instalar desifetantes e 
uso de máscara. 

○ Nas instituições para idosos realize ativamente testes de PCR aos funcionários. 
○ Oriente os funcionários para que tenham cuidado para não realizar jantares,reuniões 

socias,ou beber em casa com grupo de amigos (takunomi).   
４．Reduzir em 70% a presença de funcionários  
○ Com o objetivo de reduzir 70% a presença de funcionários, para isso incentive o trabalho 

em casa através do (telework) ou videoconferência.  
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Pedido aos empresários 

Foi prorrogado o estado de emergência ! 
Novamente, tome atitude responsável !  

Ido Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


