ポルトガル語

Governo de Gifu, 1º de setembro 2020

Com os aprendizados da segunda onda de
infecção, continuem em alerta sem descuidos
aprendidas
com
Devido à compreensão
e cooperação
de todos os cidadãos da
província, a propagação da infecção está estável, e julgamos que
a “situação de emergência" foi superada, portanto, decidimos o
cancelamento da “Declaração do estado de emergência da
segunda onda de infecções” por enquanto.
No entanto, o relaxamento das precauções, podem levar
rapidamente à propagação de uma terceira onda de infecção,
pedimos que continuem com as medidas de prevenção.

1. Evite os locais com alto risco de infecção
・ A maioria dos casos de clusters, ocorreram em locais
fechados com um grande número de pessoas, como refeições
acompanhados de bebidas alcoólicas, festas, karaokê e clubes.
Assim, pedimos que continuem a evitar esses locais e ações
de alto risco de infecção e tomem atitudes prudentes. É
especialmente perigoso “retirar a máscara e continuar a falar
depois de comer e beber”.

2. A família protege a família
・A segunda onda de infecção, que começou principalmente
entre os jovens, expandiu gradualmente para pessoas de meiaidade e idosos por meio de infecções na família, e o número de
casos graves também aumentou.
A fim de proteger os idosos e os membros importantes da
família que correm alto risco de agravamento, mesmo os jovens
devem evitar o risco de infecção.

3. Prevenir a infecção no trabalho, escola, etc.
・Verificar a sua condição de saúde todos os dias. Se não se
sentir bem, não vá à escola, trabalho e não saia de casa. No
trabalho e na escola, também é importante criar um ambiente que
se preocupem com aqueles que não se sentem bem de saúde, e
que sintam à vontade para tirar o dia de folga.

9 月 1 日 岐阜県

第２波を教訓に、油断なく警戒継続
県民の皆様のご理解とご協力により感染拡大も小康状態と
なり、
「非常事態」は越えたと判断し「第２波非常事態宣言」は
いったん解除します。
しかし、警戒を緩めるとたちまち３度目の感染拡大につなが
る可能性があります。引き続きひとりひとりの警戒を緩めない
ようにしましょう！

１ 高感染リスクの場を回避
・ クラスターの多くは、閉め切った場所での大人数での酒
類を伴う飲食、パーティー、カラオケ、クラブ利用などを
契機に発生。
このような感染リスクの高い場や行動は引き続き回避
し、慎重な行動を。とくに「飲食後もマスクをはずして会
話を続ける」ことは危険です。

２ 家族のことは家族で守る
・ 当初若者中心に始まった第２波も、家族内の感染を通じ
徐々に中高年齢層へ拡大。重症の方も増えました。
今後も引き続き重症化のリスクの高い高齢者の方など
大切な家族を守るために、若い世代の方々も感染リスクを
避けましょう。

３ 職場や学校などでの感染を防ぐ
・ 毎日自分で体調チェック。体調異常の場合は通学、通勤、
外出をストップ。職場や学校では、体調不良の方を思いや
り、安心して休める雰囲気作りも重要です。

