
 

Medidas de Prevenção da Covid-19 no Verão  
(pontos essenciais extraídos) 

 
Definido em 20 de julho de 2021 

Sede de combate a infecção da Covid-19 do Governo de Gifu 

Período de implementação: De 22 de julho a 31 de agosto 

 
Pedimos à todos cidadãos e aos empresários da província que 

continuem a tomar medidas completas de prevenção para proteger a 
própria vida como também de seus familiares e entes queridos. 

 

Medidas 1 : Medidas de Prevenção para o Verão  

＜Evite os riscos de infecção durante o verão＞ 

◆ Julgue com cuidado as viagens de visita aos familiares para evitar a 

propagação da infecção (evite principalmente as viagens de visita aos 

familiares em regiões onde a infecção tem se propagado). 

◆ Evite ocasiões que oferecem alto risco de infecção como encontro 

entre parentes, refeições entre ex-alunos de escola ou encontro com 

pessoas que geralmente não tem muito contato. 

◆ Evite viagens e passeios em regiões onde a infecção tem se 

propagado e limite o churrasco apenas para familiares que moram 

juntos. 

◆ Deve garantir o distanciamento social para a realização das atividades 

de fogos de artifício e festivais de verão. 

 

＜Medidas de Prevenção durante a Olimpíadas (23/7～8/8) e Paralimpíadas 

(24/8～5/9)＞ 

◆ Evite assistir os jogos da TV com um grande número de pessoas 

reunidos em casa ou em restaurantes, acompanhado de bebidas 

alcoólicas e refeições. 

  

Medidas 2 : Continuar com as Medidas de Prevenção Rigorosamente 

◆ Mantenha o “Uso de máscara”, “Higienização das mãos”, “Cuidado à 



 

sua condição de saúde” e “Evite locais com aglomerações”. 

◆ Tome cuidado com os passeios e viagens 

・ Evite viagens a trabalho ou passeios para outras províncias, 

principalmente às regiões onde a infecção tem se espalhado como 

Tóquio e seus arredores. 

◆ Evite situações que oferecem alto risco de infecção como ocasiões de 

refeições.  

・Para ocasiões de refeições, recomendamos que seja com um pequeno 

número de pessoas e por um curto período de tempo, sem bebidas 

alcoólicas e conversações em voz alta, e use a máscara durante as 

conversações. 

・Para ocasiões de refeições, recomendamos o uso de estabelecimentos 

com medidas completas de prevenção que tem a postagem do adesivo 

“Medidas Preventivas da Covid-19 em Andamento”. 

 


