
 

Sobre as medidas contra a "5ª onda" da Covid-19  

～Cuidados nos feriados de Obon～ 
  
 

Definido em 6 de agosto de 2021  

Sede de combate a infecção da Covid-19 do Governo de Gifu 
 

Incluindo nossa província, nos encontramos no meio da 5ª onda da Covid-

19 em todo o território nacional. 

 

 Pelo aumento do fluxo de pessoas no período de feriado do Obon, 

pedimos fortemente que “reduza as oportunidades de contato com outras 

pessoas”, por ser uma das formas básicas de controle de infecções. 

 

〇Aos residentes da província 
Siga completamente todas as medidas básicas de proteção (Usar máscaras, 

higienizar as mãos, evitar locais aglomerados/apertados/fechados e gestão 

contínua da saúde) junto dos outros cuidados abaixo. 

１ Regressos e deslocamentos  

・ Pedimos aos estudantes e trabalhadores remotos que evitem ou adiem 

regressar entre as províncias para visitar familiares. Especialmente, 

caso não se sinta bem, pedimos que toda família evite tais encontros. 

２ Viagem de negócios 

・ Evite ou reduza as viagens de negócios entre as províncias optando 

por reuniões onlines. Caso inevitável, pedimos então que evite 

multidões ou jantares, fazendo uma viagem de ida e volta direta junto 

de medidas minuciosas para a segurança de todos os funcionários. 

３ Viagens de turismo, Lazer e Refeições fora  

・ Adie ou evite viagens de turismo e lazer entre as províncias. 

* Especialmente evite trafegar nas áreas onde a infecção se expandiu 

 (As seguintes áreas abaixo após 8 de agosto) 

Áreas em medidas de emergenciais  

Província de Saitama, Província de Chiba, Tóquio, Província de Kanagawa, 

Província de Osaka, Província de Okinawa 

Áreas em medidas prioritárias de prevenção contra a propagação 

Hokkaido, Província de Fukushima, Província de Ibaraki, Província de Tochigi, 

Província de Gunma, Província de Ishikawa, Província de Shizuoka,  

Província de Aichi, Província de Shiga, Província de Kyoto, Província de Hyogo, 

Província de Fukuoka, Província de Kumamoto 

 



・ 親戚同士の集まりや同窓会など普段会わない人との会合・飲食の

自粛。 

・ 長時間飲酒や深酒を誘引するバーベキューによる感染拡大を防ぐ

ため、河川敷等進入路を閉鎖。公的施設のバーベキュー設備も利用

休止。 

 

 

・ Evite refeições e reuniões com pessoas de fora de sua rotina, mesmo 

que parentes ou ex-colegas. 

・ As vias de acesso a leitos de rios foram fechadas visando evitar a 

propagação de infecções em churrascos (que envolve o consumo 

exagerado e prolongado de bebidas alcoólicas). Igualmente, as 

churrasqueiras de instalações públicas foram interditadas. 

〇Aos residentes de outras províncias  

・ Pedimos que por favor, evitem visitar a província de Gifu em viagens 

de turismo, lazer ou refeições fora, incluindo também excursões 

escolares. (principalmente residentes das províncias no qual a infecção 

se expande) 

 


