Sobre a propagação da infecção pelo
Covid-19
A província de Gifu está em uma nova fase de disseminação
da infecção, e o risco de infecções frequentes está subitamente
aumentando.

(1) O número de infecções na província aumentou
rapidamente e os dois indicadores padrão já foram
excedidos
・36 pessoas foram infectadas após o cancelamento das "Medidas de
Emergência". Desses, 30 foram infectados em julho.
・O "número de novas infecções" excedeu após 80 dias e o "número de rotas
desconhecidas de infecção" excedeu após 91 dias.

(2) Ocorrência em locais onde o risco de propagação da
infecção foi alto
・Ocorreu em "escola", "instituição médica", "instituição de assistência social",
"prostíbulos", etc.
・Ocorreu o primeiro cluster dentro do país no ensino médio.

(3) O vírus veio da área onde a infecção está se
propagando
・Aproximadamente metade das 36 pessoas são de Kanto, Kansai, ou
provavelmente de províncias vizinhas.

(4) Aumento do risco de propagação frequentes de
infecções
・Ocorrência frequente em "reuniões em restaurantes que fornecem bebidas
alcoólicas" em todo o país.
・Quando o movimento das pessoas está ativo ("férias consecutivas", "férias
de verão", "férias Obon", "Campanha Go To")
Nota: A infecção aumentou após três dias de feriados consecutivos no final
de março.
・Flexibilidade gradual das restrições de entrada no país.
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Pedidos aos residentes e empresários
1. Implementar “Um novo cotidiano”!
 Implementar completamente os costumes de "Manter
distância das pessoas", "Usar máscaras" e "Lavar as
mãos".
 Evite os locais que reúnem as 3 condições que
aumentam o risco de infecção (ambientes fechados,
ambientes com grande aglomeração de pessoas e locais
com proximidade entre pessoas).
 Verifique sua condição física todos os dias.
2. Evite situações de risco de infecção e seja cauteloso
nas suas ações!
 Evite o tráfego em regiões de propagação da infecção.
 Evite locais e ações com alto risco infecção.
“Refeições acompanhadas de bebidas alcoólicas”
“Longas coversas sem o uso de máscara” etc.
3. Responsabilize-se por suas ações!
 Se você se sentir mal, pare imediatamente de sair, não vá
para o trabalho ou para a escola.
 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).
4. Pedimos a cooperação dos empresários que
implementem rigorosamente as medidas contra a
propagação da infecção
 Prática completa da “Diretrizes de Ação para Sobreviver
em uma Sociedade com Corona” e diretrizes de grupos
industriais.
 Postagem ativa de adesivos de “Medidas Preventivas em
Andamento”.
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