
（ポルトガル語） 

 

À população da província 

 

Ontem, foi confirmado o primeiro caso de paciente com infecção pelo novo coronavirus 

dentro da província, na cidade de Matsue.  

O Centro de Saúde de Matsue está investigando a rota de contágio e as pessoas que 

tiveram contato próximo, a fim de deter a propagação da doença.  

 O governo da província, em colaboração com o governo nacional e os órgaos competentes, 

continuará trabalhando para prestar informações precisas e de forma rápida à população.  

Além disso, para atender à demanda de dúvidas e consultas da população, estendemos o 

horário dos postos de atendimento que já haviam sido montados para até as 21:00. 

 

 Pedimos a todos que continuem agindo de modo a evitar as 3 situações abaixo: 

 

- Lugares muito fechados, em que a ventilação é insuficiente 

- Lugares muito lotados, em que ocorrem aglomerações  

- Conversas muito de perto, em que as pessoas falam próximas umas das outras 

 

Para impedir que ocorra o contágio em massa. 

 

Sabemos que há pessoas na nossa província preocupadas com seu estado de saúde.  

Há muitas outras doenças além da infecção pelo novo coronavirus que causam febre e 

tosse, portanto pedimos às pessoas que se enquadrem em uma das condições abaixo para 

entrar em contato com um dos 7 "Centros de Consulta para Regressos do Exterior ou 

Contactantes" montados pelo governo da província. 

 

CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA: 

① Sintomas de resfriado ou febre acima de 37,5 °C por mais de 4 dias (inclusive se a pessoa 

precisar tomar antitérmico continuamente)  

② Fadiga intensa, dificuldade para respirar. 

Porém, pessoas idosas ou que tenham doenças de base devem entrar em contato com 

um dos centros já com 2 dias seguidos de febre acima de 37,5 °C, fadiga intensa ou 

dificuldade para respirar. 

 

O governo da província está trabalhando em intensa cooperação com o governo nacional, 

as prefeituras e os órgaos competentes para deter a propagação do contágio e garantir a 

segurança e a tranquilidade da população.  

Peço a todos que não se preocupem em excesso e que ajam com calma e com base em 

informações corretas.  

 

10 de abril de 2020 

Maruyama Tatsuya, Governador da Província de Shimane 


