（ポルトガル語）
Pedido do Governo de Shimane
SOBRE VISITAS A SHIMANE COMO TERRA NATAL
Acrescentando e corrigindo alguns pontos do pedido que fiz em 3 de Agosto para a população de
Shimane e para aqueles que vêm a província visitar sua terra natal, faço os 5 pedidos abaixo.
① Discuta com sua família mais uma vez sobre viajar a Shimane, pois pode haver pessoas com medo de
serem infectadas por entes próximos;
② Evite a viagem se você tiver sintomas como febre ou se tiver ido a lugares com alto risco de infecção
nas últimas 2 semanas;
③ Caso se hospede na casa de seus familiares e conviva com eles, tome precauções rigorosas contra o
contágio mesmo dentro de casa (evitar os “3 As” ao máximo, usar máscara, lavar as mãos, ter modos
ao tossir, manter distância das pessoas etc.);
④ Se for difícil tomar essas precauções em casa, considere hospedar-se num hotel ou pousada;
⑤ Evite refeições em grupo com consumo de álcool, pois trazem alto risco de contágio.
São pedidos difíceis, mas gostaria que as recomendações acima fossem seguidas em nome da
prevenção do contágio.
Presumo que algumas pessoas virão a Shimane visitar sua terra natal seguindo à risca minhas
solicitações, portanto reitero meu pedido para que as pessoas ao redor tenham a devida consideração
pelos visitantes e suas famílias.
SOBRE RESTAURANTES, BARES E AFINS
Independentemente de pessoas vindo visitar sua terra natal, os restaurantes, bares e afins ficam
cheios nesta época, portanto reitero meus pedidos anteriores.
Partindo do princípio de que cada estabelecimento tomará medidas rigorosas de prevenção ao
contágio e que os cidadãos da província utilizarão tais estabelecimentos, faço os 2 pedidos a seguir:
① Fora de Shimane, evite restaurantes, bares e afins em que funcionários(as) ficam fazendo companhia
aos clientes para entretê-los. Evite também consumir bebidas alcoólicas com pessoas de fora de
Shimane em qualquer tipo de restaurante, bar etc.
② Mesmo dentro de Shimane, evite os comportamentos acima se estiver acompanhado de pessoa(s)
de fora da província.
Porém, no caso de províncias vizinhas que você frequente rotineiramente para trabalho, compras e
afins, considere como se fosse dentro de Shimane.
7 de agosto de 2020
Maruyama Tatsuya, Governador de Shimane

