
Infecção do Covid 19 
Medidas para que não aumente as infecções e 

evitar que se espalhem novamente!

A partir de 22 de março

Contamos com a sua cooperação contínua em permanecer alerta 

e implementar todas as medidas de controle de infecção.

17 de março de 2022     Prefeito da cidade de Gifu    Shibahashi Masanao

Implementação completa e contínua das medidas básicas de prevenção de infecções

⚫ Se perceber que não está se sentindo bem, pare com todas as atividades (ir ao 

trabalho, ir à escola) e vá imediatamente a uma instituição médica mais próxima!

⚫ 「Uso da máscara」,「Lave ・ desinfete as mãos」,「Mantenha o ambiente ventilado」,

「Evite pelo menos uns dos ３”riscos” (san mitsu):

（ambientes fechados・aglomeração de pessoas・contato próximo）」

Sobre comer/beber ・ locomoção

⚫ Evite comer e beber com um grande número de pessoas e por longo período, 

como nas festas de boas-vindas e despedidas, na comemoração da Páscoa!

⚫ Evite de participar das comemorações do hanami (contemplar as as flores da 

cerejeira (sakura) com comes e bebes)！

⚫ Jantar com máscara (fique em silêncio enquanto come, use a máscara

se for conversar) e frequente 「os comércios (comprovados por terceiros) 

que adquiriram o adesivo que certifica que seguem minuciosamente todas as 

medidas contra o Covid」！

⚫ Mesmo nas viagens de formatura e nas férias na primavera, nas atividades de 

lazer, assegure-se de que as medidas básicas de prevenção das infecções acima 

referidas são seguidas!

Aos empresários

⚫ Certifique-se de melhorar o ambiente de trabalho e de que as pessoas que não 

estão se sentindo bem possam tirar férias!

Medidas da cidade de Gifu

Reforço no sistema dos centros de saúde

⚫ A estrutura do pessoal foi reforçada e adaptada para garantir que as pessoas 

infectadas possam ser tratadas com tranqüilidade.

Promover a vacinação de reforço

⚫ As pessoas que desejam e são elegíveis, foram criados ambientes de forma que a 

vacinação ocorra de forma rápida.

⚫ Independentemente do tipo da vacina, pedimos que se vacine o mais rápido 

possível!

Vacinação em crianças

⚫ É necessário o consentimento dos responsáveis para a vacinação das crianças de 5 

a 11 anos de idade.

Tome a decisão após compreender plenamente as suas vantagens e desvantagens.


