（ポルトガル語）
Sobre o 26º paciente em Shimane (em 24 de julho)
À população de Shimane
Sobre o itinerário do 26º paciente, que vem sendo verificado desde 22 de julho.
1. Movimentação desde 18/07 (2 dias antes de a doença se manifestar):
⃝ Confirmado que ficou em casa nos dias 18 (sábado) e 19 (domingo) e não saiu para nenhum
lugar.
⃝ Foi trabalhar no dia 20 (segunda-feira) e só teve contato com funcionários da Prefeitura de
Unnan na parte da manhã.
⃝ Na tarde do dia 20 (segunda-feira), participou de reunião com pessoas externas ao prédio da
Prefeitura em local dentro da cidade de Unnan, sendo que todos utilizaram máscara e
mantiveram distanciamento entre si, e que o local também tomou medidas como abrir as
janelas para evitar a contaminação.
Os participantes da reunião foram submetidos a teste PCR no dia 24 (sexta-feira) e todos
tiveram resultado negativo.
⃝ No dia 21 (terça-feira), não foi trabalhar e passou por exame em instituição médica.
Os funcionários da instituuição médica que atenderam o paciente foram submetidos a teste
PCR no dia 22 (quarta-feira) e todos tiveram resultado negativo.
⃝ O paciente utilizou máscara nas ocasiões em que esteve no local de trabalho, no local onde
participou de reunião e na instituição médica one foi examinado.

2. Movimentação nos 14 dias antes de a doença se manifestar:
⃝ Acredita-se que, nesse-meio tempo, o paciente não tenha tido nenhum comportamento que
precisasse ser declarado, como utilizar instalações de uso público geral por longos períodos de
tempo ou ter contato com um número grande de pessoas não identificadas.
⃝ Entretanto, ele teve contato algumas vezes, no exercício de suas funções, com pessoas vindas
de Tóquio e pessoas de dentro de Shimane.
Também fez uma viagem de trabalho para Hiroshima com retorno no mesmo dia.
Em ambas as ocasiões, as pessoas com quem ele manteve contato por certo tempo foram
identificadas e chamadas individualmente para fazer o teste PCR, sendo que, para as pessoas
de fora de Shimane, contatamos os governos de suas respectivas localidades e solicitamos que
tomassem as devidas providências.

3. Reforço no quadro do Centro de Saúde Pública de Unnan:
⃝ No dia 22 (quarta-feira), o quadro do Centro de Saúde Pública de Unnan foi reforçado com o
envio de 5 profissionais especializados, como enfermeiros(as) de saúde pública, e 3
funcionários(as) administrativos(as), totalizando 8 profissionais.
Os reforços continuarão, com o envio de mais profissionais.
⃝ O governo da província irá trabalhar junto aos órgãos envolvidos com o máximo empenho para
conter a propagação da doença.

4. Para a população de Shimane
⃝ Como venho fazendo até agora, peço que ajam com calma e com base nas informações oficiais
do governo de Shimane.
⃝ Não ajam de modo a identificar indivíduos, pois isso gera rumores infundados e inibe as
pessoas de prestar informações e revelar sua condição de saúde aos Centros de Saúde Pública,
o que pode colaborar para a propagação da doença, afetando a todos na província.
⃝ Além disso, ao saber que alguém irá fazer o teste, não tomem atitudes descabidas como exigir
por conta própria que a pessoa pare de ir ao trabalho ou à escola e fique em casa, uma vez que
os testes PCR estão sendo realizados amplamente não só em pessoas que tiveram contato
próximo e têm grandes chances de estarem infectadas, mas também em pessoas que tiveram
contato breve e apenas estão em dúvida se podem ter sido contaminadas. Peço novamente a
todos que tomem decisões baseadas em informações corretas e ajam com calma.
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