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Ⅰ Em nossa província, o contágio da variante dobrou para 

「62%」 no período de uma semana. 

O número de pessoas infectadas na província aumenta gradualmente, e 
imaginamos que regiões como o Oeste (Kansai) que estão em situação de 
"intensa contaminação pela infecção" acompanhada de inúmeras "ocupações de 
leitos ", estão relacionadas ao rápido crescimento de contágio da variante em 
nossa região. 

Ⅱ A ameaça do novo coronavírus não poupará jovens ou idosos  

＜Aos Jovens＞ 

Muitos casos de sequelas como「Fadiga e fraqueza」,「Distúrbios de sono」,

「Perca de paladar」,「Perca de cabelo」foram reportados nacional e 

internacionalmente. 

＜Aos idosos＞ 

A taxa de mortalidade de idosos na faixa dos 70 anos ou mais devido ao 

COVID-19 na província se encontra extremamente alta, sendo de 「13,8%」. 

Ⅲ Aja cuidadosamente e evite atividades em locais "aglomerados" 

durante os feriados do Golden Week ! ! 

 

Ⅳ Período da medida 

O período de medida está definido para a data de 26 de abril (Segunda) até 
11 de maio (Terça). 

※ Não hesitaremos em adicionar futuras medidas caso considerado necessário. 

 
 
 

Declaração de estado de emergência contra a 

「4ª Onda」da COVID-19 
～Visando proteger todos contra a ameaça variante～ 

（Pontos essenciais extraídos） 
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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) 』. 

É possível prevenir as infecções das variantes (que aumentam 
rapidamente) com as mesmas medidas. 
 

（１）Julgar cuidadosamente questões como "refeições fora", 

"saídas" e "viagens entre províncias", seja de dia ou noite. 

・Faça refeições curtas, sem bebedeiras ou voz alta. Após terminar, utilize  

máscaras para conversar. 
Tome os devidos cuidados mesmo com familiares e parceiros/as. Pedimos 
que evite aglomerações. 

・Evite "viagens desnecessárias e sem urgência entre as províncias". 

・Principalmente, evite ou adie "viagens desnecessárias e sem urgência 

para áreas em medidas de emergência ou áreas de medidas prioritárias 
de prevenção de propagação ( Região Oeste - Kansai, Região leste - 
Kanto, Província de Aichi, etc.)" (o mesmo se aplica a viagens de negócios). 

 

（２）Siga rigorosamente as medidas para prevenir 

infecções durante os feriados prolongados 

＜Refeições・Karaokê＞ 

    ・Evite refeições com amigos e parentes. 

・Evite "Churrascos", inclusive em ambientes fechados. 

・Está proibido beber em grupo nas ruas ou parques. 

・Para atividades como karaokê que tem uma alta probabilidade de 

contaminação, siga rigorosamente o "Karaokê com Máscara". Caso 
não seja possível seguir esta medida, pedimos que por favor evite tal 
atividade. 

 (Para referência) As próximas informações são as mesmas divulgadas 

anteriormente , porém de forma separada. 

Declaração de estado de emergência contra a 

「4ª Onda」da COVID-19 
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Junto dos estabelecimentos alimentícios, pedimos que siga 
rigorosamente as medidas de prevenção contra infecções. 

・ Solicitação de cooperação pela redução do horário comercial aos 

outros ramos de negócios. 
 
・Comércios alvo: ① Estabelecimentos alimentícios 

      ・Estabelecimentos alimentícios (incluindo bares 
“Izakaya”)、Cafés e outros         

      ② Estabelecimentos de entretenimento 
 ・ Estabelecimentos que possuem licença de 

restaurante pela Lei Sanitária de Alimentos como 
Karaokes, Bares etc.  

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

(Porém, o fornecimento de bebidas alcoólicas 
deve ser limitado das 11h até as 19h)        

・Regiões-alvo: As seguintes 9 cidades, considerando as variantes e as 
pessoas recém-infectadas. 

              Gifu、Ogaki、Tajimi、Seki、Minokamo、 
       Toki、Kakamigahara、kani、Mizuho、 
・Período de solicitação: de 26 de abril (segunda) até 11 de maio (Terça) 

(Durante 16 dias) 
・Valor do Fundo de apoio: Segue o valor diário abaixo. 

Pequenas e médias empresas: 25.000 ienes a 75.000 ienes 
Grandes empresas: Valor de queda de venda diária x 0.4 

(Limite de 200.000 ienes. Pequenas e médias 
empresas também poderão ser selecionadas) 

 ※Serão beneficiados somente os estabelecimentos que cooperarem 
durante todo o período solicitado. 

※Entretanto, aceitaremos igualmente estabelecimentos que iniciem a 
partir do dia 27 e 28. 

  Nestes casos, o valor do pagamento será contato como 15 ou 14 dias. 

 

・ Solicitação de cooperação pela redução do horário comercial aos 

outros ramos de negócios. 

・Indústrias alvo e conteúdo de solicitação  

Indústrias alvo Conteúdo de solicitação 

Instalações de exercícios、Parques 

de diversões 

・Horário de funcionamento 

reduzido das 5h às 20h 
(Porém, o fornecimento de 
bebidas alcoólicas deve 
ser limitado das 11h até as 
19h) 

・Número máximo de 5.000 

Teatros、Arquibancadas、Cinemas e 

Palcos 

Salões, Anfiteatros e Exposições 

Museus de história、Museus de arte 

e Bibliotecas 
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Hotel e pousadas（Limitada à partes 

usadas para confraternizações.） 

pessoas com taxa de 
ocupação abaixo de 50%. 

Estabelecimentos de entretenimento

（ Que não possuem licença de 

restaurante pela Lei Sanitária de 

Alimentos） 

Comércios maiores que 1.000 m² que 
atuam na venda de produtos 
(excluindo itens de necessidades 
diárias) 

・Horário de funcionamento 

reduzido das 5h às 20h 
(Porém, o fornecimento 
de bebidas alcoólicas 
deve ser limitado das 11h 
até as 19h) 

 

Comércios maiores que 1.000 m² que 
prestam serviços no geral (excluindo 
ramos de serviços de necessidades 
diárias) 

・Período de solicitação: de 26 de abril (segunda) até 11 de maio (Terça)
（Durante 16 dias） 

・ Regiões-alvo ： As mesmas regiões que os estabelecimentos 

alimentícios acima. 

 


