
（ポルトガル語） 

Novo coronavírus da prefeitura de Mie "Declaração de emergência para impedir 

a disseminação de infecções"  

 

 Após a rápida disseminação do novo coronavírus, o governo emitiu uma 

“Declaração de Emergência” em 7 de abril em sete prefeituras (prefeituras de 

Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo e Fukuoka). Foi feito.  

 Além disso, nesta prefeitura, em 9 de abril, não foram confirmados casos de rotas 

desconhecidas de infecção, mas a infecção continuou e 15 casos de infecção foram 

confirmados até o momento. Está se expandindo para a área local.  

 Além disso, na prefeitura de Aichi, uma prefeitura vizinha, o número de casos 

infectados aumentou rapidamente e o número de casos em que a rota de infecção 

não foi identificada aumentou.Na prefeitura de Gifu, o aumento na última 

semana aumentou 2,5 vezes em relação à semana anterior. A situação na 

província de Mie mudou rapidamente, à medida que novos clusters foram 

identificados.  

 Por esse motivo, nesta prefeitura, confirmamos o fortalecimento da cooperação 

com a Prefeitura de Aichi e a Prefeitura de Gifu, e agora estamos prosseguindo 

com iniciativas.  

 Enquanto os esforços para aumentar a tensão nas prefeituras vizinhas estão 

sendo promovidos, é necessário fortalecer ainda mais as iniciativas existentes 

nesta prefeitura para que os efeitos dos esforços da prefeitura vizinha possam ser 

maximizados.  

 A Prefeitura de Mie deu prioridade máxima à “vida e saúde” de seus cidadãos e 

tem trabalhado para reduzir o número de pessoas infectadas e para manter um 

sistema de atendimento de saúde e manter as funções sociais. Declaração de 

Prevenção de Emergência ”e“ All Mie ”para tratar das seguintes medidas contra 

o novo coronavírus.  

 

 1  Pedidos para abster-se de mudar  

○ Em 7 prefeituras (prefeituras de Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, 

Hyogo e Fukuoka) em que a “Declaração de Emergência” foi emitida, vá a uma 

instituição médica ou vá a uma instituição médica Autocontrole da viagem, 

exceto quando necessário para manter a vida  

○ Vida e cultura se sobrepõem, e três prefeituras estão trabalhando juntas Nas 

prefeituras de Aichi e Gifu, o maior efeito de impedir a propagação da infecção 



pelo autocontrole é Autocontrole da viagem, exceto quando necessário para 

manter uma vida, como ir a uma instituição médica ou ir a uma instituição 

médica  

○ Para duas prefeituras (prefeituras de Hokkaido e Kyoto), onde muitas infecções 

foram confirmadas, Pedimos aos cidadãos da prefeitura que se abstenham de se 

mudar.  

 

 2)  Sobre as escolas 

 Para escolas da província e escolas de apoio especial da província, que 

geralmente se deslocam por uma área ampla, o fechamento temporário será 

implementado imediatamente.  

 Ao realizar a licença temporária, informaremos as crianças e os alunos sobre 

como passar o tempo durante a licença temporária e como estudar e dar o devido 

cuidado para garantir que os pais tenham tempo suficiente para se preparar.  

 

 3)  Sistema Médico 

 Com o objetivo de aumentar o número de pessoas infectadas com o novo 

coronavírus, foi criada hoje a “Sede de Coordenação Médica de Novas Doenças 

Infecciosas por Coronavírus”, para que pacientes com doenças infecciosas possam 

ser recebidos com mais precisão e rapidez, de acordo com seus sintomas e 

regiões. ), E trabalhe em estreita colaboração com organizações relacionadas, 

como instituições médicas designadas para doenças infecciosas e associações 

médicas da província, para aprimorar o sistema hospitalar de atendimento 

médico, considere aceitar pacientes com doenças leves, equipe médica segura e 

instalações e equipamentos seguros. Eu empurro a manutenção adiante do 

sistema de provisão médico para proteger vidas dos cidadãos do prefecture 

inclusive manutenção.  

 

 4)  Medidas econômicas 

 As medidas econômicas de emergência do governo declararam que foram 

indicadas a prevenção da propagação de infecções, manutenção de sistemas de 

provisão médica, manutenção de emprego e apoio a pequenas e médias empresas 

e pequenas empresas.  Examinaremos o conteúdo das medidas econômicas o 

mais rápido possível e, com base nas opiniões de organizações, municípios e 

residentes relacionados à prefeitura, examinaremos e implementaremos 

prontamente medidas adicionais como prefeitura.  



 

 Os cidadãos da prefeitura entenderão o objetivo desta declaração e tomarão 

medidas completas para prevenir a infecção. Além disso, será dito que a infecção 

não é assunto de outra pessoa e que pode acontecer com eles e seus familiares 

amanhã. Agradecemos sua compreensão e solicitamos sua cooperação para que 

não participemos de atos que levem a preconceito ou discriminação contra 

indivíduos, violação de direitos humanos, difamação, etc. 

  


