
 

 
 

 

 

Recebemos hoje a designação do governo japonês como província alvo que 

deverá tomar medidas mais rígidas para conter o coronavírus. Portanto, 

estabeleceremos esse período até o fim de maio e iremos implementar as 

medidas necessárias. 

Medida nº1: Alimentos e bebidas  
【Para os estabelecimentos alimentícios】 
〇 Solicitação para redução do horário de funcionamento 

   É necessário cumprir os seguintes requisitos para receber o Fundo de Apoio: 

    ・Não fornecer bebidas alcoólicas durante todo o horário comercial; 

  ・Evitar utilizar as instalações de karaokê 

Período: de 9 de maio (dom) a 31 de maio (seg)（durante 23 dias） 

        ※Porém, do dia 9 a 11 será considerado período de graça. 

Conteúdo da solicitação: Horário de funcionamento reduzido das 5h às 20h 

Regiões-alvo: Gifu-shi, Ogaki-shi, Tajimi-shi, Seki-shi, Nakatsugawa-shi,Hashima-

shi, Minokamo-shi, Toki-shi, Kakamigahara-shi, Kani-shi, Mizuho-shi, 

Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Yoro-cho, Kitagata-cho 

Valor do Fundo de Apoio: Segue o valor diário abaixo. *Somente para os 

estabelecimentos que cooperarem durante todo o período solicitado.  

Empresas de pequeno e médio porte: 30,000 a 100,000 ienes por loja  

Empresas de grande porte: Valor de queda de venda diária x 0,4 (Limite 

máximo de 200,000 ienes. As empresas de pequeno e médio porte 

também poderão optar por este cálculo)  

〇  Solicitação para não fornecer bebidas alcoólicas em todos os 

estabelecimentos da região-alvo para redução do horário de funcionamento.  

〇 Solicitação para evitar utilizar as instalações (equipamentos) de karaokê em 

todos os estabelecimentos da província que o disponibilizam.    

【Para a população】 
〇  Solicitação para evitar frequentar estabelecimentos alimentícios que não 

estiverem atendendo o pedido para a redução do horário de funcionamento ou 

que não estejam adotando as devidas medidas para conter a propagação do 

coronavírus.  

〇 Solicitação para evitar o consumo de bebidas alcoólicas com muitas pessoas 
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e durante um longo período, inclusive em suas próprias residências.  

〇 Solicitação para evitar fazer churrascos na beira do rio, etc. (As ruas que dão 

acesso aos rios, etc., serão interditadas) 
 

Medida nº2: Limitação de Saídas e Deslocamentos 

〇  Solicitação para evitar saídas e deslocamentos não necessários e não 

emergenciais, inclusive durante o dia.  

〇 Solicitação para evitar deslocamento para outras regiões-alvo que devem 

implementar medidas mais rígidas e evitar viajar para outras províncias que 

estejam em estado de emergência, a começar pela Província de Aichi.  


