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A partir de hoje, terminaram as “Medidas Prioritárias para evitar a propagação”, na 

província de Hyogo. 

Porém, nesta província, continua a situação em que o número de novos infectados parou 

de cair.  

Além disso, é preocupante o aumento de vírus mutantes; o aumento dos casos de 

infecções em Tóquio, Osaka, etc., a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, e o 

aumento do número de pessoas que saem devido às férias de verão, etc., portanto também 

a partir de agora é preciso ter muita cautela. 

Por estas razões, após o término das medidas prioritárias, é necessário não relaxar e 

continuar adotando medidas rigorosas para prevenir o aumento das infecções. 

 

1 Evite sair de casa 

・Nas férias de verão, etc., evite sair desnecessariamente e sem urgência para locais onde a 

infecção se espalhou, como Tóquio, Osaka e além das fronteiras da província. 

・Evite atitudes de alto risco de infecção, como frequentar restaurante ou bar fora do horário 

estabelecido, tomar bebida alcoólica na rua, no parque, ou em casa com amigos ou em grupos. 

 

2 Medidas rigorosas para restaurantes e bares 

・Solicitamos a cooperação nas medidas de controle de infecção, como reduzir o horário comercial, 

cumprir rigorosamente os requisitos no fornecimento de bebidas alcoólicas e obter o Certificado 

de Estalecimento Alimentício que Implementa Medidas contra o Novo Coronavírus. 

 

3 Medidas rigorosas em casa 

・Tome atitudes rigorosas de “Não trazer o vírus para dentro de casa, e não espalhar dentro ou fora 

de casa”, evite comportamentos de alto risco como jantares em grupo, e tome medidas básicas 

para evitar a infecção como usar máscaras, lavar as mãos, desinfetar, ventilar e controlar a saúde 

dos familiares. 

 

4 Promoção da vacinação 

・Participe ativamente da vacinação nos municípios e da vacinação em grande escala nas 

províncias. 

・Após a vacinação, continue a tomar as medidas básicas, como usar máscara, lavar as mãos e 

manter distanciamento social. 

 

5 Medidas rigorosas em estabelecimentos e instalações comerciais 

・Implemente rigorosamente as medidas de prevenção de infecções, como administrar a condição 

física dos funcionários, usar máscara, ventilar e instalar desinfetantes. 

・Para atender as diretrizes específicas de cada setor, como requisitos para a realização de 

eventos, solicitamos a diminuição de 70% dos funcionários que vão à empresa, e promoção de 

trabalhos por telework. 

    

 Dia 12 de julho de 2021. 

 

IDO Toshizo, Governador da Província de Hyogo 

Término das Medidas Prioritárias para Evitar a Propagação 

~Não relaxe, adote medidas rigorosas para prevenir o aumento das infecções~ 


