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Na província de Hyogo, a partir de hoje o estado de emergência foi 
prorrogado até o dia 31 de maio.  

60% das pessoas infectadas recentemente, foram contagiados em casa, e 
também está ocorrendo infecções em massa nas instalações de bem-estar para 
idosos, escolas, etc.   

A prevenção e a convergência para evitar uma maior contaminação da 
infecção, evitará a crise médica. 

Solicitamos a cada cidadão da província que tenha uma forte conciência de 
que estamos no estado de emergência, e agora, novamente, tome atitudes 
responsáveis. 

 
１．Medidas de prevenção de infecção em casa. 

○ Evite comportamento de alto risco, como jantar social, e implemente 
minunciosamente medidas básicas contra infecções, como o uso de máscaras, tome 
“atitudes para não trazer o vírus para dentro de casa” 

○ Lave as mãos ao voltar para casa, efetue a ventilação, se houver caso de febre, 
reserve um quarto privado, desinfete os locais comuns, etc., tome “atitudes para não 
espalhar o vírus dentro de casa”. 

○  Cuide da saúde da família, em medir diariamente a temperatura, consultar médico 
da família quando há sintomas de febre, tome “atitudes para não espalhar o vírus 
para fora de casa”. 

○ Se alguém da família apresentar sintomas como (febre, etc), ou foi submetido ao 
teste  PCR, e mesmo que a criança/aluno não expresse sintomas de (dor, febre, 
náuseas etc., deve evitar de ir à escola.  

○  Foi iniciada a vacinação para idosos acima de 65 anos ou mais. As vacinas serão 
fornecidas em sequência, e todos poderão receber, para fazer a reserva aguarde a 
cidade/bairro iniciar a recepção.  

   
２．Medidas de prevenção de infecção em estabelecimentos de assistência 

social, etc. 
○ Implemente rigorosamente medidas básicas para controle de infecção, em como 

cuidar das condições físicas dos funcionários, ventilação completa, instalação de 
dispenser de desinfetantes, uso de máscaras, etc. 

○ Mesmo que o funcionário em sí, não expresse sintoma de (dor, febre, náuseas etc., 
mas se alguém da família apresentou sintomas como (febre, etc), ou foi submetido 
ao teste PCR, deve evitar ir ao trabalho. 

○ Em instalações para idosos, e instalações para deficientes, realize frequentemente 
os testes PCR nos funcionários, etc.  

○ Nas instalações, se houver suspeitas de infecção (febre, etc.), imediatamente entre 
em contato com o centro de saúde e siga as instruções. 

○ Aos que forem usar instalações de serviços de estadias curtas, serviços diurno etc. , 
mas, se na família do usuário alguém apresentar sintomas de (febre), ou está sendo 
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submetido o teste de PCR, evite usufruir.    
 12 de maio de 2021 

 
Ido Toshizo, Governador da Província de Hyogo 

 


