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Com base na propagação da infecção do dia 13 de janeiro, foi decretado o estado de emergência 

na Província de Hyogo. 

Na província o número de casos continua a ultrapassar 200 pessoas, atingindo a ocupação de 60% 

dos leitos de doenças graves, devido à situação extremamente difícil do sistema médico decidimos 

tomar as seguinte medidas.  

Pedimos aos cidadões da Província, principalmente aos jovens que estejam cientes que estamos 

sob o estado de emergência, a fim de proteger a vida dos cidadãos da província, pedimos a sua maior 

compreenção e cooperação. 

○  Com base na Lei de Medidas Especiais, os restaurantes, bares devem servir bebidas alcoólicas 

até as 19:00 hs e fechar o estabelecimento às 20:00h. 

○  Pedimos a cooperação para que as instalações, como teatros, salas de reuniões, instalações 

desportivas e parques de diversões, sirvam bebidas alcoólicas até as 19:00 hs e encerre o expediente 

às 20:00 hs. 

○  Evite entrar e sair de áreas de risco, incluindo áreas sujeitas ao estado de emergência, evite sair 

desnecessariamente e sem urgência após ás 20:00 hs. 

○  Cuide bem da saúde, como medir a temperatura diariamente, usar máscar, e ventilar o ambiente.  

○  Se tiver sintomas de febre, falta de ar ou anormalidade no paladar, evite de ir ao trabalho ou à 

escola e consulte imediatamente o seu médico de família por telefone. 

○  Para diminuir as chances de contato entre as pessoas, “reduza em 70%” o número de 

funcionários, trabalhando em casa através do (telework) ou videoconferências. 

○ Eventos, com limite de 5000 pessoas, e se for no interior do estabelecimento, o número de pessoas 

deve ser inferior a 50% da capacidade normal e se for ao ar livre, certifique se a distância entre as 

pessoas é suficiente. 

 

É importante que cada cidadão aja com forte pensamento de que “não se infectará e não transmitirá”. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.  

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão aos médicos e assistentes sociais e àqueles que 

apoiam a saúde e o sustento dos cidadãos da província. Vamos juntos superar essa situação difícil. 

 

13 de janeiro de 2021  

Redução do horário de funcionamento, etc 

Solicitação rigorasa 

para prevenção da infecção. 

Evitar sair, etc 

Viabilizar o telework, etc 

Governador da Província de Hyogo  

Revisão dos requisitos para realização de eventos  


