
Prevenção rigorosa à infecção! 

Na província de Hyogo o número infectados com o novo coronavírus ultrapassou 40 pessoas por dia devido à infecção em 

massa em instituições médicas e instalações de assistência social, e o número de infectados está aumentando, assim sendo a 

província entrou no "período 2 de propagação da infecção". 

Afim de proteger a vida e a saúde de todos os seus entes queridos, vamos prestar atenção nas "5 situações" a seguir, que 

supostamente aumentam o risco de infecção. 

1  Encontro social com bebida alcoólica 

2  Refeição em grande número de pessoas e por muito tempo 

3  Conversar sem máscara 

4  Compartilhar espaços pequenos 

5  Sala de descanso, área para fumantes, vestiário, etc. 

 

Para prevenir estritamente à infecção e conciliar com as atividades socioeconômicas, solicitamos a sua compreensão e 

cooperação. 

 

<Para os empresários> 

○ Com base nas "5 situações" acima, alerte os funcionários para prevenirem completamente a infecção no trabalho, no 

alojamento e em festas com bebidas após o trabalho. 

○ Implemente medidas de prevenção de infecção com base nas diretrizes específicas de cada setor, e publique o "Cartaz de 

declaração de medidas de prevenção de infecção". 

○ Favor registrar-se no "Sistema de Rastreamento do novo coronavírus da Província de Hyogo" e colocar o código QR em local      

de fácil visualização, como mesas e balcões. 

 

<Para todas as instituições médicas e instalações de bem-estar social> 

○ Para não trazer o vírus para dentro do hospital ou da instalação, certifique-se de administrar cuidadosamente o 

comportamento e a saúde dos funcionários e também chamar a atenção dos visitantes e contratados. 

○ Se suspeitar de infecção no hospital ou nas instalações, imediatamente entre em contato com o serviço de Saúde e Bem-

estar / Centro de Saúde. 

 

<Aos cidadãos da província> 

○ Na próvincia e fora da província evite usar instalações com alto risco de infecção que não implementaram medidas de 

prevenção de infecção baseadas nas diretrizes (especialmente restaurantes que oferecem entretenimento, bar, karaokê, etc.).  

○ Incorporar o "estilo Hyogo" como o uso da máscara, etc. 

Certifique-se de usar máscara durante conversas com pessoas que estão próximas, e quando for locomover-se de carro ou 

ônibus. 

○ No inverno, mesmo usando o aquecedor, é preciso ventilar o ambiente periodicamente, além de evitar as 3 situações (local 

fechado, local lotado e proximidade). 

○  Favor utilizar os aplicativos de confirmação de contato "COCOA" e "Sistema de Rastreamento do Novo Coronavírus da 

Província de Hyogo". 

○   Ao visitar instituições médicas e instalações de bem-estar social, favor prestar atenção nas medidas de prevenção à 

infecções e cooperar com as instruções das instalações. 

 

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

Contamos com a compreensão e a colaboração de todos. 

 

Dia 11 de novembro de 2020. 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 


