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De 5 de abril a 5 de maio, foram implementadas pela primeira vez nas 

províncias de Miyagi, Osaka e Hyogo as primeiras "Medidas prioritárias de 

prevenção contra a propagação", visto o número de infecções que aumenta 

rapidamente em todo o país. O número de novos infectados também está 

aumentando em nossa província, e podemos colocar que já entramos na 

quarta onda. Devido a isso, gostaríamos de pedir aos residentes e empresários 

da província que por favor implementem rigorosamente as “Novas atitudes”. 

Igualmente caso considerado necessário, implementaremos reduções de 

horário comercial junto de medidas mais rigorosas.  

 
Siga rigorosamente as「Novas atitudes」 

 

Como premissa principal, 『 Continuar rigorosamente as 

“Medidas básicas de prevenção contra a infecção” (máscara, 
higienização das mãos e evitar locais 

aglomerados/apertados/fechados) 』. 

 

（１）Julgar cuidadosamente questões como "viagens entre 

províncias", "saidas" e "refeições fora"  

・Evite ir para áreas onde a infecção se espalha fortemente, como áreas 

que estão sob as "Medidas prioritárias de prevenção contra a 
propagação" (especialmente a área Oeste do Japão) 

 

 

 

COVID-19 

Medidas para prevenção da propagação da "4ª onda"  
(pontos essenciais extraídos) 

Definido em 8 de abril de 2021 
Sede do controle de infecções do Novo Coronavírus da Província de Gifu 



ポルトガル語 

2 

（２）Seguir rigorosamente as medidas de prevenção 

contra a infecção durante os feriados prolongados 

・ Evitar realizar refeições entre colegas e parentes que voltaram de 

longe ou recentemente. 

・ Seguir minuciosamente as medidas para prevenir a infecção, como 

evitar festas após a "cerimônia de maioridade". 

・ Evitar "churrascos" e longas refeições que resultem em bebedeiras. 

・ Seguir rigorosamente o “Karaokê com Máscara”, porém evite caso não 

seja possível seguir esta medida.  
 

（３）Seguir com rigor as medidas de prevenção de infecções 

direcionadas a cada setor de trabalho, incluindo 
estabelecimentos alimentícios  

・Cumpra integralmente as diretrizes específicas de cada setor comercial. 

 

Implementação de exames para prevenção 

（Atráves das「Medidas médicas e de bem-estar」） 

① Expansão de exames para prevenção em instalações de bem-estar 

② Expandir a área dos exames de prevenção em pubs estrangeiros e 

outros 

・Igualmente será realizado regularmente no final de abril, exames 

em igrejas e classes de língua japonesa. 

※ Principalmente em Kani, Minokamo e Ogaki, onde há uma grande 

população estrangeira. 

・Em cooperação com empresas terceirizadas, incentivar ativamente 

os estabelecimentos comerciais que empregam cidadãos 
estrangeiros a fazer exames. 

③ Realizar exames de monitoração em colaboração com o governo 

nacional 

・ Implementar principalmente em locais com alto risco de infecção, 

como regiões de entretenimento 


