ポルトガル語 PORTUGUÊS

MEDIDAS DE URGÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DA PROVÍNCIA DE GIFU
（ 岐阜県非常事態緊急対策 ）

Para evitar o aumento da propagação da infecção do novo coronavirus, a Província
de Gifu emitiu as Medidas de Urgência para o período de 9/janeiro a 7/fevereiro/2021.
MEDIDA 1 – Mudanças no Comportamento dos Moradores da Província
(1) Evitar o Risco de Contaminação ao Comer e Beber
- Independente de almoço ou jantar, independente de ser dentro de casa ou em
restaurantes, etc, EVITAR OS ATOS ABAIXO AO COMER E BEBER :
A – Comer e beber com outras pessoas (comer e beber somente com a família
e parceiros(as) )
B – Comer e beber por um longo tempo
C – Conversar em voz alta ao beber bebidas alcoólicas
D – Conversar sem usar máscaras ao comer e beber
Etc.
(2) Evitar saídas de casa desnecessárias e sem urgência
(independente de ser durante o dia ou à noite, principalmente após as 20:00)
(3) Evitar saídas desnecessárias e sem urgência da Província de Gifu
- As idas devem ser evitadas de qualquer maneira, principalmente para as
Províncias onde foram decretadas o Estado de Emergência (Tokyo, Saitama,
Chiba, Kanagawa), Província de Aichi e para a região de Kansai (Província de
Osaka, Kyoto e Hyogo).

MEDIDA 2 – Pedido aos Empresários
(1) Reforço/Prorrogação do horário reduzido de funcionamento dos estabelecimentos
que servem bebidas alcoólicas
- Horário de funcionamento : diminuir o horário de funcionamento até as 20:00
- Venda de bebidas alcoólicas : 11:00 - 19:00
- Período : 12 de janeiro a 7 de fevereiro (27 dias)
- Valor do Subsídio : ¥ 1.080.000
(2) Medidas nos Grupos (Esportivos) de Atividades Extra-Curriculares e nos Dormitórios
das Escolas
- Paralisar ou na medida do possível restringir os treinamentos, etc das atividades
que tem contato próximo (ex.: “agarrar”, contato pessoal, etc), e atividades que
emitem sons de uma distância próxima (ex.: coral, canto, leitura em voz alta, etc)
- Reforçar e enfatizar as Medidas de Prevenção contra a Infecção (uso de
máscaras, lavagem das mãos sem falta, evitar as 3 condições de contatos
próximos, proibição de jantares e almoços com bebidas alcoólicas, etc) dentro
dos dormitórios das escolas. Também, estudar a possibilidade de fechar o
dormitório quando as atividades escolares estiverem paralisadas por um longo
período.
(3) Limitação na Realização dos Eventos, etc
- Estar em alerta, tomando uma precaução especial com relação às 3 condições
de contatos próximos (ambientes fechados, ambientes lotados, proximidade
entre as pessoas) que aumentam o risco da infecção. As reuniões ou encontros
que podem ter contatos próximos devem ser cancelados.
(4) Promover a Diminuição de 70% dos Funcionários que vão ao Emprego
(trabalho em casa via online, ida ao serviço em horário diferenciado, etc)

