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25 de novembro de 2020 

１ Evite os riscos existentes no final de ano e ano novo 
“para não se infectar” 
〇 Os casos de clusters em Gifu após setembro, foram disseminadas 

na maioria durante os comes e bebes.  

〇 De agora em diante, haverá muitas ocasiões que oferecem altos 
riscos de infecção, como as festas de fim de ano, 
confraternizações de ano novo com parentes, comemorações 
após a cerimônia da maioridade,etc.  

⇒ Evite completamente os locais com alto risco de 
infecção, como “os comes e bebes com um grande 
número de pessoas reunidas (acima de 5 pessoas) 
que não são de sua família”, “restaurantes com 
serviço de entretenimento” no fim de ano e ano novo. 
Deve “usar sem falta a máscara antes e depois das 
refeições”.  

２ PARE! As suas atividades quando estiver em más 

condições de saúde, “para não contaminar” 
〇 Na província, está ocorrendo sucessivos casos de infecções 

disseminadas por pessoas que continuaram saindo para comer e 
beber mesmo estando em más condições de saúde.  

〇 Há casos de infecção ocorrido no feriado de verão, que pessoas 
em más condições de saúde retornaram para sua casa e infectou 
seus familiares.  

⇒Ao perceber que “não está bem de saúde”, pare 
absolutamente de sair de casa, ir trabalhar ou ir para a 
escola, inclusive sair para comer. Em seguida, 
consulte imediatamente uma instituição médica.  

⇒Quem estiver em más condições de saúde, 
suspenda as viagens no final de ano e ano novo.  

 

Aos moradores da província 
Impeçam a propagação de uma terceira onda de 

infecção no final de ano e ano novo 



３  “Repita as medidas básicas”; usar 

máscara, lavar as mãos e manter distância social 

〇 O inverno é uma estação seca, onde várias doenças infecciosas 
podem se espalhar com mais facilidade. 

⇒ Você pode ser “um infectado sem sintomas”. Usar 
máscara é indispensável. Lave as mãos sem falta ao 
voltar da rua, antes e depois das refeições e ao tocar 
em superfícies de uso comum. 

４ “Lutando juntos”, para nossa autodefesa 

em casa e no trabalho 

〇 As infecções estão aumentando em locais próximos, no trabalho e 
nas casas.  

⇒ Determine um responsável no trabalho e em casa, 
para medidas de “Defesa contra o Corona” que 
verificará diariamente as medidas de prevenção de 
infecção, como medição da temperatura corporal, 
uso da máscara, lavagem das mãos, etc. E tenha 
consciência da “autodefesa”. 

５ “Nosso adversário é o vírus”. Pare! 

Com o Assédio moral de Corona 

〇   Com o aumento de pessoas infectadas, existe a preocupação de 
que os assédios morais envolvendo o coronavírus possam 
aumentar também.  

⇒ Esperamos que se espalhe ao trabalho, às escolas 
e casas, a construção de ambientes que não 
permitam que pessoas infectadas, familiares, 
grupos de convivência e estrangeiros, sofram de 
algum tipo de assédio moral envolvendo o 
coronavírus.  

⇒ Se sofrer assédio moral ou presenciar algum caso, 
contate imediatamente o balcão de consultas. 

※Os casos suspeitos de violação dos direitos humanos serão 

comunicados à Secretaria da Justiça. 
Central de Esclarecimento de Direitos Humanos da Província【058-272-8252】 

Para consultas em língua estrangeira: Centro de Consultas para 
Residentes Estrangeiros da Província de Gifu【058-263-8066】 


