
Esteja atento a uma nova propagação da infecção!

Na província, o número de novos infectados está aumentando, especialmente entre os jovens. O movimento é intensivo devido 

ao ensino superior, emprego, transferências, é uma época que as festas de boas-vindas e jantares são mais frequentes.

Pedimos aos cidadãos da província, especialmente aos jovens, que se vacinem ativamente e tomem medidas minuciosas para 

evitar a infecção e para que possam desfrutar do Golden Week sem propagar a infecção novamente.    

• Implementecuidadosamente as medidasbásicas de controle de infecçõesnavidadiária, tais comoventilação interna regular, 

usarmáscarasapropriadas, lavar e desinfetar as mãos, distânciamento social e evitar as 3 situações (local fechado, lotado e proximidade).

• As refeições, basicamente devem ser breves e com número reduzido de pessoas, e para estabelecimentos certificadas, até 4 pessoas na 

mesma mesa, para estabelecimentos não certificadas, até 4 pessoas no mesmo grupo, certifique-se usar máscaras durante diálogos 

(recomenda-se o uso de máscaras que não seja de tecido) 

• Instalações com grande número de pessoas devem adotar as medidas completas de controle de infecção, tais como controlar a entrada

de pessoas, exigir o uso de máscara, evitar que gotículas se espalhem etc.

2  Evite atitudes de alto risco
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3  Medidas básicas completas para o controle da infecção

• Se sentir mal, como febre ou tosse, evite sair e ligue antes para uma instituição médica para consultar um médico.

• Evite lugares e horários lotados, e aja em pequenos grupos.
• Evite frequentar lojas etc., onde o controle de infecção não está completamente implementado, e consumir bebida alcóolica nas ruas, 

parques etc. 

• A vacinação é eficaz para a prevenção do desenvolvimento e da gravidade da doença. Pedimos principalmente aos jovens que 

estãoingressando no ensino superior ou no trabalho, considerem ativamente a vacinação. 

• Aqueles que possuem o certificado de residência fora da província, mas se tiverem o cupom da vacinação, também podem ser 

vacinados nos locais de vacinação em larga escala da província (Himeji e Nishinomiya).

1  Participação ativa na vacinação
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