
Há uma nova declaração de estado de emergência referente ao novo Corona Vírus. 

(3º vez / De 14 de janeiro a 7 de fevereiro) 

 

Há um grande aumento de pessoas contaminadas pelo novo Corona Vírus na província 

de Aichi. No dia 13 de janeiro, o país declarou estado de emergência em 7 províncias. 

Essa declaração é feita quando há risco na vida de todos. 

Portanto a província de Aichi solicita aos seus moradores que: 

 

Período de solicitação: 14 de janeiro a 7 de fevereiro <Durante 25 dias> 

1. Não sair sem necessidades e ficar de forma serena com quem sempre 

convivemos, como nossa família. Principalmente evitar sair após às 20 horas; 

2. Não ir para outras províncias se não houver necessidade. Evitar ir 

principalmente para Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Tochigi, Gifu, Osaka, 

Kyoto, Hyogo e Fukuoka que também são províncias em estado de emergência; 

3. Vamos dar atenção às pessoas vulneráveis a infecção, como idosos, doentes e 

grávidas. E solicitamos também a pessoas vulneráveis a não irem a lugares com 

mais risco de contaminação do Corona; 

4. Vamos tomar cuidado para “não ficar doente e não passar a doença”. 

 

• Não coma e beba bebidas alcoólicas com mais de 5 pessoas. Quando for comer e 

beber, faça com poucas pessoas e por pouco tempo, ao conversar utilize máscara; 

• Caso vá a estabelecimentos, dê preferência aos locais que tenham o adesivo 

abaixo. São estabelecimentos que estão se prevenindo contra o aumento de 

infecções. 
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• Não vá a locais sem circulação de ar, com muitas pessoas e também locais que 

você fique muito próximo de outras pessoas. Quando for necessário sair, evite ficar 

muito tempo fora; 

• Realize as contramedidas para a infecção como: utilizar máscara, desinfetar as 

mãos, etc. “Durante os 5 (cinco) momentos”  

(Link:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/318025_1233067_misc.pdf); 

• Em transportes públicos como trens, ônibus ou táxis, sempre utilize máscara e não 

fale em voz alta. Tomar cuidado principalmente após o consumo de bebidas 

alcoólicas; 

• Vamos nos atentar a umidade e temperatura do ambiente, sempre trocando o ar; 

• Caso tenha febre, ligue para o hospital ou hoken center que você costuma 

frequentar e pergunte para onde ir; 

• Utilize o aplicativo “COCOA” para saber se você esteve perto de alguém com 

corona vírus e para ficar atento quando achar que foi infectado; 

• Ao participar de eventos, utilize máscara e não fique muito perto de outras pessoas. 

Evite falar alto e também consumir bebidas alcoólicas. 

o A província também está solicitando aos donos de estabelecimentos para que 

reduzam o horário de atendimento ou fechem seus estabelecimentos por um 

período; 

・A todos restaurantes na província de Aichi: Feche o local até às 20 horas; 

・Aos estabelecimentos que fornecem bebidas alcoólicas: Pare o fornecimento de 

bebidas alcoólicas após às 19 horas. 

 

Caso queira saber mais detalhes sobre isso, veja a página acessando o link abaixo: 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/korona0114.html 
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