Medidas Preventivas à “Segunda onda de estado de emergência”
Publicação 31 de julho de 2020
Revisão 7 de agosto de 2020
Comitê de Combate ao Novo Coronavírus da Província de Gifu
1. “Segunda onda de estado de emergência”
○ A segunda onda de infecções chegou e “a taxa de casos positivos do teste de
PCR” aumentou acentuadamente.
○ As infecções estão ocorrendo frequentemente em restaurantes que oferecem
bebidas alcoólicas na “Província de Aichi, especialmente em Nagoya”.
・Cerca de 60% das pessoas infectadas nesta província são de origem da Província
de Aichi.
・Dentre os casos de origem da Província de Aichi, mais de 70% das pessoas foram
infectadas em restaurantes que oferecem bebidas alcoólicas, como clubes noturnos
do centro da cidade.
○ Um aumento repentino de infecção entre os “Jovens”, e ocorrência frequente
de “Clusters em escolas”.
○ As infecções dentro da família de residentes estrangeiros estão aumentando.
・A infecção está se espalhando em lugares onde muitos estrangeiros usam.
・A infecção aumentou entre familiares e parentes.
○ Há uma preocupação com a propagação da infecção de jovens para os idosos.
・A expansão da contaminação aos idosos irá pressionar rapidamente as instituições
médicas. (Risco de aumento do número de casos graves.)
○ Ativação do movimento das pessoas
・Durante as “Férias de verão”.
2. Medidas de emergência ("All Gifu")
(1) Aos cidadãos da Província de Gifu
○ Evitar os restaurantes que oferecem bebidas alcoólicas na Província de Aichi,
principalmente em Nagoya.
○ Medidas preventivas para férias de verão escolares e férias de Obon.
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・Os alunos, devem registrar todos os dias sua condição de saúde no cartão de
controle de saúde.
・Os responsáveis, devem confirmar as medidas de prevenção de infecções às
crianças.
・Os professores, devem confirmar as medidas de prevenção de infecções de si
mesmo e informar quando não se sentir bem.
・ Os estudantes universitários, em particular, evitem reuniões sociais, festas e
karaokê em locais fechados e em grandes grupos.
・Ao sair para outras províncias, tenha cuidado com as regiões onde as infecções
estão se espalhando, especialmente a província de Aichi.
・Ao voltar para casa durante o feriado de Obon, preste atenção ao seu estado de
saúde e ao estado de infecção do local de destino.
・Certifique-se de verificar as medidas de prevenção de infecção entre familiares e
tome cuidado para não causar infecção, principalmente aos idosos.
○ Implementação completa de medidas básicas para prevenir a infecção
・“Mantenha distância das outras pessoas”; “Use máscara”; “Lave as mãos”.
・Evite locais que reúnem as 3 condições (ambientes fechados, ambientes com
grande aglomeração de pessoas e locais com proximidade entre pessoas) que
aumentam o risco de contaminação.
・Evite as refeições em grande número de pessoas e fazer atividades físicas intensas
em um espaço fechado como uma academia.
・Verifique sua condição de saúde todos os dias e pare de sair se não se sentir bem.
・Cadastre-se no aplicativo do governo “Sistema de Código QR de Alerta de Infecção”
e no aplicativo do país “Confirmação de Contato do Novo Coronavírus (COCOA).
○ Prática completa do guia de “Diretrizes de Ação”
・Os estabelecimentos que não adotarem medidas completas para evitar a infecção,
e se ocorrer infecção, o nome do estabelecimento será divulgado e as inspeções no
local serão realizadas com base na lei de doenças infecciosas.
・ Nos estabelecimentos em que o cluster ocorrer, solicitaremos o fechamento
provisório e orientaremos com base em leis de medidas especiais.
・Postagem ativa de adesivo de “Medidas Preventivas do Covid-19 em Andamento”
e recomendação do uso de estabelecimentos que tem a postagem do adesivo (no
site da província, revistas e em outros sites).
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(2) Medidas aos Residentes Estrangeiros
○ Realização de pesquisa epidemiológica minuciosa e conscientização
・Garantir intérpretes voluntários em vários idiomas, para realização de entrevistas de
investigação dos residentes estrangeiros infectados ou que tiveram contato próximo,
bem como para fazer apelos de cooperação da prevenção de infecções.
○ Implementação de medidas rigorosas de prevenção de infecção
・O uso de máscara, higienização das mãos e abstenção de festas com um grande
número de pessoas é indispensável principalmente em locais e comunidades onde
os estrangeiros se reúnem, como igrejas.
・ Criação de panfletos multilíngues para a conscientização e a divulgação em
empresas que contratam estrangeiros através de organizações de assistência aos
estagiários técnicos, etc.
・Fortalecimento do fornecimento de informações públicas por meio de mídias sociais
e outras plataformas, como SNS (tomando cuidado para evitar a criação de
preconceito ou discriminação contra residentes estrangeiros).
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