Sobre a rápida propagação de covid-19
Pedido do Governo de Shimane
Sobre a situação das infecções dentro da província
Desde o início de agosto, houve um rápido aumento no número de pessoas infectadas
com covid-19 em Shimane, com 566 casos confirmados e 124 pessoas internadas até este
dia 30, sendo que a doença continua se espalhando de forma desenfreada.
Muitos desses casos têm origem provável fora da província, como pessoas de outras
províncias que visitaram Shimane ou pessoas daqui que viajaram para fora, correspondendo
à metade do total de casos, se considerarmos apenas os de infecção primária, ou a 40% dos
casos, se considerarmos também os de infecção secundária e terciária.
Tenho pedido muito para que a nossa população evite entrar ou sair de Shimane, mas
mesmo assim a situação se tornou bastante crítica, infelizmente.
Solicitação às empresas e demais locais de trabalho
Diante disso, solicitei o seguinte às empresas e locais de trabalho de Shimane:
① Quanto a viagens de trabalho para fora da província, reconsiderar a possibilidade
de adiá-las ou substituí-las por trabalho remoto, viajando somente se for inevitável;
② No caso de sair de Shimane a trabalho e voltar mesmo após considerar o exposto
acima, seguir à risca as medidas preventivas básicasm como evitar os 3 A, manter o
distanciamento, utilizar máscara e cuidar da higiene das mãos, bem como seguir
igualmente à risca as medidas possíveis de prevenção dentro do lar, no caso de se
hospedarem na residência de alguém.
Em acréscimo a isso, com relação a trabalhos que exijam trazer pessoas de fora da
província para Shimane, solicito reconsiderar a possibilidade de adiá-los ou substituí-los por
trabalho remoto, realizando-os somente quando for inevitável.
Essas solicitações direcionadas a empresas e locais de trabalho valem até 30/09/2021.
O teor das solicitações será notificado às empresas e locais de trabalho posteriormente.
Sobre a utilização de bares e restaurantes, etc.
No último fim de semana, foi confirmado um foco de contágio originado em utilização de
estabelecimento do tipo bar, restaurante ou similar na cidade de Matsue.
Além disso, não apenas estamos fazendo diversas solicitações com relação ao trabalho
da população dentro da província, como também estamos estabelecendo restrições
adicionais, como a redução do horário das atividades de clube nas escolas provinciais, para

evitar que a infecção se propague também no ambiente escolar.
Diante disso tudo, com relação à utilização de bares, restaurantes e afins para refeições
e confraternizações em grupo, pedimos que o número máximo de participantes seja
reduzido de 12, como vínhamos orientando até agora, para até 4 pessoas por grupo.
Todo o teor do texto acima, bem como de outros, é essencial para frear a atual
propagação da covid-19, portanto peço mais uma vez e encarecidamente a toda a
população de Shimane que o siga rigorosamente.
30 de agosto de 2021
Maruyama Tatsuya, Governador de Shimane

