No município de Yaizu foi realizado no dia 17 de abril um reunião deliberativa à
respeito do Corona Vírus. Nessa ocasião o Prefeito de Yaizu pronunciou uma
mensagem à todos os cidadãos. O conteúdo principal segue conforme abaixo
Até o dia 6 de maio, a declaração em situação de emergência devido à epidemia
contagiosa do Corona Vírus, ampliou-se abrangendo o Japão todo.
Produtos alimentício, artigos de utilização do cotidiano, existem o suficiente.
Portanto, não façam grande volume (estoque) de compras apressadamente, haja com
calma e tranquilidade.
E como de costume até agora, tome cuidados com os 3 ítens abaixo:
【1】Devem lavar bem as mãos, fazer a etiqueta da tosse, etc.
【2】①Ambiente mal arejado 「Espaço fechado」, ② Onde há congestionamento de
pessoas「Local aglomerado」, ③Conversar, falar em alta voz em algum local
「Situação onde está muito junto um do outro」. Evitar fazer um ambiente
somatizada pelos 3 ítens destas situações.
【3】Não ir aos locais onde existe o aumento de pessoas infectadas.
Além do mais, no mês de abril e maio há o feriado de golden week etc. no qual
muitas pessoas se locomovem. Por isso, é grande a possibilidade de contágio do
corona vírus.
Tomar cuidado com os 3 ítens abaixo
【1】 Não sair de casa na medida do possível.
【2】 Evitar na medida do possível a locomoção de outras províncias para a
província de Shizuoka.
【3】 Contra a vontade ou por necessidade, no caso de ter feito a locomoção de
outra província para a província de Shizuoka, procure ficar na casa, etc. e
escreva sobre a confirmação e o procedimento da condição de saúde.
Para que o quanto antes possível, possamos eliminar a preocupação com respeito à
contaminação do corona vírus, é muito importante que cada um dos senhores tomem
as medidas apropriadas concretamente.
Peço a colaboração de todos.
Muito obrigado.

