
（ポルトガル語） 

 

À população da província (trecho) 

 

Anteontem, o governo central julgou que a Declaração do Estado de Emergência deixou de 

ser necessária e a revogou com base na Lei de Medidas Especiais.  

Desde que Shimane foi retirada das áreas afetadas pelo Estado de Emergência em 14 de 

maio, o governo da província veio relaxando aos poucos os pedidos feitos à população, de 

modo a tentar conciliar a prevenção do contágio com o dia a dia das pessoas e as atividades 

econômicas. Diante a decisão tomada ontem pelo governo central, foi deliberado hoje em 

reunião da Central de Medidas de Shimane quais serão as próximas medidas de relaxamento 

na província. 

Convém lembrar que atualmente não existe vacina que previna nem medicamento que trate 

a doença. Ainda que o Estado de Emergência tenha sido revogado em todo o país, isso não 

significa que o risco de contaminação tenha desaparecido.  

Diante disso, Shimane tomará as seguintes ações: 

 

1. Pedidos para a população 

 

Primeiro, o rigor nas precauções básicas contra o contágio. 

Como tem sido feito até agora, pedimos que: 

 

① Evitem os 3 A 

② Mantenham distância entre uma pessoa e outra 

③ Utilizem máscara 

④ Cuidem da higiene das mãos, lavando-as, desinfetando-as, etc 

 

Enfim, que continuem atentos às precauções básicas contra o contágio.  

 

Segundo, o isolamento voluntário. 

 

① Até o final de maio, evitar ao máximo deslocar-se sem necessidade entre províncias, seja 

viajando a lazer ou em retorno à sua terra natal 

② A partir de 1º de junho, fica liberado deslocar-se entre as 5 províncias da região de 

Chûgoku.  

③ A partir de 15 de junho, com exceção de Hokkaido, Saitama, Chiba, Tóquio e Kanagawa 

(províncias que saíram do Estado de Emergência em 25 de maio), consideramos liberar o 

deslocamento para outras regiões, a depender da situação de contágio.  

④ A partir de 19 de junho, consideramos liberar o deslocamento para todas as outras 

províncias.  

⑤ Quanto ao deslocamento de pessoas do ponto de vista da promoção ao turismo, vamos 

primeiro trabalhar na promoção do turismo dentro da província e, conforme observarmos 

a situação, passaremos a incentivar a visita de pessoas de fora da província.  

⑥ Reduzir ao máximo idas a locais onde surgiram focos de contágio, como bares em que os 

funcionários entretém os clientes, karaokês, casas de show e academias, a menos que tais 



estabelecimentos estejam tomado medidas de prevenção suficientes contra a 

contaminação, como arejar e desinfectar o local, limitar a entrada de pessoas para 

garantir o distanciamento, etc. 

Ao visitar esses locais, não conte apenas com as medidas tomadas pelo estabelecimento, 

tome também de forma rigorosa suas próprias precauções básicas contra o contágio: 

mantenha distância de outras pessoas, utilize máscara, lave as mãos e não vá a esses 

locais se tiver febre 

 

2. Ações nas instalações mantidas pela província 

 

A partir de 1º de junho, planejamos como regra geral reabrir as instalações completamente. 

Reabriremos 8 novas instalações e aumentaremos á área de uso permitido em 9 das 26 

instalações que já encontram reabertas.  

 

3. Ações nas escolas de Ensino Médio provinciais e nas escolas especiais 

 

Todas as escolas provinciais foram reabertas em 25 de maio e, exceto as que ficam na cidade 

de Matsue, já retomaram as aulas normais com todos os alunos juntos em sala de aula.  

Na próxima semana, a partir de 1º de junho, as escolas provinciais de Matsue, que 

atualmente estão promovendo o comparecimento disperso dos alunos, também voltarão a ter 

aulas normalmente, com todos os alunos juntos retomando as atividades pedagógicas de 

costume.  

Ao mesmo tempo, seguiremos sem poupar esforços para agir sobre os focos de contágio 

surgidos na província e assegurar o atendimento médico e a continuidade dos negócios das 

empresas, de modo a tornar as atividades econômicas e cotidianas da nossa população o mais 

próximo possível do que eram antes do surgimento dessa infecção. 

 

27 de maio de 2020  

Maruyama Tatsuya, Governador da Província de Shimane 


