
           
Na província de Gifu o número de novos pacientes calculados em 

média semanal ultrapassam 3 mil pessoas/dia, com ocupações de 

leitos hospitalares se mantendo na faixa dos 50% e número de 

infectados próximo ao da 7ª onda do período de verão. 
Devido a este fato, a situação pode se agravar pela possibilidade 

de “não ser possível realizar consultas gerais em hospitais” além dos 

casos de COVID-19. 
Igualmente, não podemos ficar desatentos pelo perigo de contrair 

a doença. O grande risco se encontra nas sequelas, com casos de 

pacientes que realizaram consultas médicas durante o ano todo, 

sendo obrigados a se afastarem do trabalho e estudo. 
Nossas escolhas podem resultar em um fim e início de ano não 

esperado, com você e seus familiares infectados, restringidos então 

de encontrar entes queridos. Também devido a crise da área médica 

e complicações de transporte por ambulâncias, vidas que podem ser 

salvas correm grande risco. 
Visando evitar o pior, foi decidido emitir a [Declaração de 

fortalecimento de medidas contra a crise na área médica da Província 

de Gifu] 

Declaração de fortalecimento de 

medidas contra a crise na área médica 

da Província de Gifu 
（extraído somente pontos essenciais） 

Deferido em 23 de dezembro de 2022
Período: 23 de dezembro de 2022 a 22 de janeiro de 2023

Sede do controle de infecções COVID-19 da Província de Gifu



Solicitamos a colaboração dos residentes nos quesitos abaixo, 

visando a proteção de todos em união como uma só Gifu (All Gifu). 
＜Pedido de colaboração a todos os residentes da província＞ 
〇  Realizar suas vacinações o quanto antes. 
〇  Seguir rigorosamente as medidas de prevenção contra 

infecções. 
〇 Realizar consultas emergenciais e solicitações de ambulâncias 

somente em casos de extrema necessidade. 
〇  Evitar atividades com alto risco de infecção em locais 

aglomerados, como eventos de fim e início de ano. 
〇  Evitar falar em voz alta durante longas refeições, sempre 

utilizando máscaras nos momentos em que forem conversar. 
〇 Refletir rigorosamente sobre participar de refeições com grande 

números de pessoas. 
〇 Refletir rigorosamente sobre participar de grandes eventos.  


