PREZADA POPULAÇÃO DE SHIMANE
Em 9 de setembro foram alterados o período e as áreas que devem implementar estado de
emergência ou medidas de prevenção intensivas, alterando também a política básica de
enfrentamento à covid-19, motivo pelo qual venho fazer alguns pedidos a todas e todos, com
base no texto “Ações do Governo de Shimane”.
Essas solicitações valem até 30 de setembro de 2021.
Falarei sobre os pedidos que mais quero enfatizar.
Deslocar-se entre uma província e outra
1. Com relação às províncias que devem implementar estado de emergência ou medidas de
prevenção intensivas, peço que evitem ir para elas ou vir delas para Shimane.
Peço o mesmo inclusive com relação a províncias que não se enquadram nesses casos.
Porém, ser for para fazer trabalho inevitável, frequentar trabalho ou escola, ser
transferido(a) de posto, procurar emprego, realizar funeral, cuidar de pessoas idosas ou
com deficiência e situações semelhantes, não é necessário evitar esses deslocamentos a
não ser que você tenha febre ou sintomas do tipo. Nesses casos, siga rigorosamente as
medidas preventivas básicas como evitar os 3 As, manter o distanciamento, higienizar as
mãos, ventilar os ambientes e, no caso de se hospedar na casa de parentes ou afins, adotar
todas as precauções possíveis dentro de casa.
Sobre o pedido que fiz mais acima para evitar deslocar-se de Shimane para for a e viceversa, peço especialmente para evitarem qualquer tipo de viagem entre províncias no
feriado prolongado a partir do dia 18 e na emenda de feriados entre os dias 23 e 26.
Não é necessário, porém, evitar viagens que fiquem apenas dentro de Shimane.
Com relação a trabalhos que envolvam trazer pessoas de fora de Shimane, considerem
adiá-los ou fazê-los remotamente, limitando o trabalho presencial a casos inevitáveis.
Caso ocorra o deslocamento entre Shimane e outras províncias por necessidade de
trabalho mesmo após a considerar o exposto acima, peço que sigam rigorosamente as
medidas preventivas básicas e que tomem todas as precauções possíveis dentro de casa.
Controle da saúde nos lares e locais de trabalho
2. Peço a todas as pessoas em Shimane que jamais baixem a guarda após a vacina, mesmo
após ter tomado as duas doses, e que continuem firmes nas medidas preventivas básicas
como o uso de máscaras e a higiene das mãos.
Se tiverem febre ou sintomas de resfriado, faltem à escola ou trabalho, evitem sair e
contatem um(a) médico(a) da família ou a Central Telefônica de Saúde imediatamente para
passar por consulta em instituição médica o mais rápido possível.
Peço aos pais, mães e responsáveis que façam o mesmo com as crianças em idade escolar.

Nos locais de trabalho, controlem rigorosamente a saúde do(a)s funcionário(a)s e o(a)s
encorajem a buscar atendimento médico imediato quando não se sintirem bem de saúde.
Combate à difamação e à discriminação
3. Peço a máxima atenção para não se difame nem se façam rumores na internet ou nas
redes sociais contra as pessoas infectadas ou contra as pessoas a elas relacionadas.
Procurem agir com racionalidade, respeitando os direitos humanos e baseando-se em
informações emitidas por órgãos oficiais, como os governos provinciais e as prefeituras.
Para quem já tomou a vacina
4. Estamos avançando a vacinação com firmeza graças à cooperação de municípios e de
empresas, mas ainda que a vacina seja notadamente eficaz em evitar o agravamento dos
sintomas, já foram noticiados no país casos de infecção confirmados mesmo em pessoas
que já tomaram a 2.ª dose, mostrando que a vacina não impede completamente que as
pessoas se infectem ou que tenham sintomas.
Portanto, dado que ainda há sério risco de contrair o vírus e passá-lo para as pessoas ao
redor mesmo após se vacinar, é preciso que cada um continue adotando firmemente as
mesmas precauções básicas de antes da vacina até que todas as faixas etárias tenham sido
vacinadas. Peço que tenham muito cuidado para jamais relaxar nessas precauções.
O governo da província está acompanhando atentamente a situação da pandemia no país,
bem como os casos em Shimane, e trabalha sem medir esforços, em firme cooperação com
os governos nacional e provinciais, instituições médicas, prefeituras e outros órgãos para
deter a propagação das infecções, garantir atendimento médico, promover uma vacinação
sem contratempos e recuperar nossa economia regional. Portanto, peço mais uma vez a
compreensão e a colaboração de todos.
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