
Infecções sobre COVID-19                                                                                                        （ポルトガル語） 

DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA  NA CIDADE DE SANO 

佐野市
sanoshi

緊急
kinkyu

事態
jitai

宣言
sengen

 

Na cidade de Sano, o número de infectados por coronavírus aumentou rapidamente para 9 
pessoas no sábado, dia 12 de setembro, e 18 pessoas na segunda-feira, dia 14 de setembro, 
tornando a situação extremamente difícil. Por esta razão, decidimos emitir a “Declaração de Estado 
de Emergência” para proteger a vida e a saúde dos cidadãos. Pedimos a compreensão e a 
cooperação de todos os cidadãos, assim que podemos evitar a propagação da sensação em toda a 
cidade de Sano, colaborando com todos os cidadãos, pessoal médico, grupos e todas as empresas. 

 

1.  Área alvo ....   Todas as áreas da cidade de Sano 

2.  Público alvo....  Cidadãos de Sano e visitantes em Sano 

3.  Período alvo.... 16 dias: Desde o dia 15 de setembro, terça-feira até o dia 30 de 

setembro, quarta-feira. (Dependendo da situação, será extendido) 

4. Solicitações 

① Solicitamos a todos os ciudadanos ter consciência para prevenir infecções 

② Evitar realizar festas e banquetes com um grande número de 5 a 6 pessoas ou mais 

e também evitar utilizar lugares que ocorrerão três densos (espaço 

fechado,aglomerado e contato próximo) que respingos voarão em conversas altas. 

③ Certificar-se de não infectar, não seja infectado.  Em particular, prestar atenção aos 

idosos, mulheres grávidas e pessoas com doenças subjacentes que são propensas a 

adoecer gravemente, e essas pessoas também devem evitar o uso de instalações 

com alto risco de infecção.  

④ Esteja atento e tomar as medidas adequadas  ao sair para outras prefeituras onde a 

infecção está disseminada. 

⑤ Solicitamos veentemente que todas as empresas sigam as diretrizes para prevenir a 

propagação da infecção e implementem medidas para prevenir a infecção. 

⑥ As lojas e operadores comerciais afixam um adesivo da  prefeitura ou da cidade que 

indica “Declaração de novas medidas de prenvenção de infecção por coronavírus” 

para pedir aos usuários que cooperam com as medidas de segurança e prevenção 

de infecções. 

⑦ Os usuários são solicitados a usar instalações seguras, como as instalações que 

colocaram adesivos acima, e cooperar em medidas completas de prevenção de 

infecções. 

 
  15 de setembro de 2020 

Gerente geral da sede do controle de doenças infecciosas do coronavírus 
Prefeito da cidade de Sano, Masahide Okabe 

Em vista da disseminação da nova infecção por coronavírus na cidade de Sano e para evitar 

a expansão, será emitida  a “Declaração do Estado de Emergência da cidade de Sano”. 


