Mensagem do governador sobre a nova infecção por coronavírus aos cidadãos da prefeitura (30 de março)

Para cidadãos do prefecture
O ambiente em torno do novo coronavírus está mudando a cada momento, e o número de pessoas infectadas
ultrapassou 500.000 em todo o mundo, e levou mais de 60 dias para chegar a 100.000. Está se expandindo
em um ritmo explosivo, com o número de pessoas infectadas atingindo aproximadamente 50.000.
No Japão, o número de pessoas infectadas em Tóquio aumentou rapidamente, e o maior grupo (grupo de
pacientes) do Japão em uma instituição de assistência social para pessoas com deficiência na província de
Chiba, e o número de pessoas infectadas com rotas de transmissão desconhecidas aumentou. A situação "à
beira da beira" que pode levar a um surto em larga escala com a disseminação da infecção continua.
Até nove pacientes foram identificados como positivos para a nova infecção por coronavírus neste município,
e a rota da infecção foi identificada, e acredita-se que o status da infecção esteja atualmente em um
determinado nível.

Este é o resultado da cooperação dos moradores da prefeitura para impedir a propagação

da infecção, e agradecemos novamente.
No entanto, dada a situação no Japão e no exterior, a situação continua imprevisível.

A Reunião Nacional

de Peritos também declarou que "os dados que estamos vendo hoje capturam o status de novas infecções duas
semanas antes". A fim de impedir a propagação explosiva da infecção, em resposta a essa grave situação, nos
unimos à prefeitura, empresas, municípios, organizações e grupos relacionados e aos cidadãos da prefeitura
com um forte senso de crise e unidos em medidas de controle de infecção. Nós devemos trabalhar em "All
Mie".

Você pode estar sentindo "fadiga auto-contida" ou estresse, mas se você relaxar sua cautela, isso pode

levar à disseminação da infecção. Pedimos desculpas pelo inconveniente dos cidadãos da prefeitura, mas
pedimos sua compreensão e cooperação contínuas para proteger a saúde de sua preciosa família e amigos
para proteger sua própria saúde.
Para os cidadãos da prefeitura, em 27 de março, em resposta ao status de infecção na área metropolitana
de Tóquio e à época de ir à escola e conseguir um emprego, discutiremos o autocontrole de saídas
desnecessárias e urgentes para a área metropolitana de Tóquio e medidas completas para prevenir a infecção.
Eu pedi por isso.

No entanto, em 29 de março, 430 pessoas de Tóquio, 208 de Osaka, 176 de Hokkaido, 167

de Aichi, 133 de Hyogo, 106 de Chiba, 127 de Kanagawa, 127 de Kanagawa, 127 de Kanagawa, 84 de Saitama
etc. Casos infecciosos de mais de 50 pessoas foram confirmados em governos da prefeitura, e várias pessoas
infectadas também foram identificadas no último final de semana, e a rota da infecção era desconhecida e o
risco de infecção era extremamente alto. A situação continua.

Esta semana é a hora do início do novo ano

fiscal, à medida que o número de tráfego entre as áreas urbanas e rurais devido ao avanço na escola, emprego,
mudanças de pessoal etc. aumentará ou será iniciado novamente. Obrigado pela autocontrole para viagens
de negócios e visitas.

Mesmo que seja necessário mudar para essas áreas devido ao deslocamento, etc.,

primeiro considere se pode ser substituído pelo uso ativo de vários meios, como teletrabalho, deslocamento
alternado, trabalho em casa, etc. Por favor, tome medidas completas para prevenir a infecção, como evitar
completamente os dois "fecha" (fechado, denso, fechado).
Em outras prefeituras, casos de nova infecção por coronavírus foram confirmados para aqueles que

voltaram para casa de Tóquio.

Não é particularmente urgente para aqueles que retornam à província de

Mie a partir de Tóquio ou outras prefeituras onde muitas infecções foram confirmadas, que são recentemente
transferidos para a província de Mie por transferência, etc., ou que retornaram do exterior. Se você tiver
alguma dúvida sobre sua condição física, entre em contato com o Centro de Repatriados e Contato para
Residentes o mais rápido possível. Eu irei.

Algumas pessoas têm vergonha de começar uma nova vida na

Prefeitura de Mie, por isso lamento pedir esse pedido, mas teremos uma vida segura na Prefeitura de Mie no
futuro Quer trabalhar com você.
Além disso, a infecção do estudante universitário é confirmada uma após a outra em outras prefeituras.
Para os alunos, etc., acho que haverá tempo suficiente durante as férias escolares, mas em outras prefeituras
também são vistas atividades noturnas e em grupo e os jovens não apresentam sintomas. Como existem
muitos casos de infecções leves e leves, é possível infectar outras pessoas sem estar ciente delas; portanto,
tome medidas ainda mais cautelosas do ponto de vista de impedir a propagação da infecção.
A nova infecção por coronavírus é uma situação em que você não sabe quando, onde e quem será infectado.
Para os moradores da prefeitura, além de cooperar com a autocontrole de saídas desnecessárias e urgentes
para as multidões, além de lavagem completa das mãos e etiqueta da tosse, etc. , "Um lugar onde as pessoas
estão lotadas" e "conversas próximas a distâncias próximas".

Além disso, não se envolva em nenhum

preconceito ou discriminação contra indivíduos infectados, contatos próximos e suas famílias, profissionais
de saúde que estejam tomando medidas ou tratando doenças infecciosas e suas famílias. Você.
Em 28 de março, a “Política Básica de Contramedidas para Novas Doenças Infecciosas por Coronavírus”
da sede do governo indicou medidas para evitar a propagação da infecção e fornecer assistência médica, e o
Primeiro Ministro Abe realizou uma conferência de imprensa sobre medidas econômicas de emergência.
Houve um anúncio sobre o desenvolvimento de. A fim de proteger a segurança dos moradores do município,
o município também promoveu medidas para aprimorar o sistema de testes de PCR, melhorar o sistema de
provisão médica, máscaras e desinfetantes seguros, etc. Como governo da prefeitura, também aproveitaremos
oportunidades como medidas econômicas emergenciais do país e continuaremos a formular medidas
econômicas adicionais como prefeitura para proteger a continuidade dos negócios e o emprego de pequenas e
médias empresas e a vida dos cidadãos da prefeitura. Mesmo em uma situação em constante mudança,
faremos o possível para trabalhar de forma rápida e adequada.
Mais uma vez, gostaria de pedir aos cidadãos da prefeitura sua cooperação contínua.

30 de março

Governador da Prefeitura de Mie Hidetaka Suzuki

