
DECLARAÇÃO DO  ESTADO DE 

EMERGÊNCIA
              da cidade de OIZUMI

Edição Especial 18/set/2020

Devido ao atual aumento de casos de infecção e para evitar a propagação do Novo 

Coronavírus, declaramos “Estado de Emergência da cidade Oizumi” .

1. Bairro-alvo : todas os bairros da cidade
2. Público-alvo : todos os moradores e visitantes  (pessoas 
                              de outras cidades que vem a Oizumi)
3. Período  : 18(sex) a 30 de setembro(qua)
  (Dependendo da situação o período pode ser prorrogado)

A confirmação de casos de pessoas infectadas pelo Novo Coronavírus em Oizumi, nos 

meses de agosto a setembro, até o momento foram de 18 pessoas (conforme os dados 

da província de Gunma do dia 16 de setembro de 2020). Por isso, baseando-se na 

opinião da Associação dos Médicos da Região de Oura-Tatebayashi e pensando em 

proteger a vida e a saúde dos moradores, a cidade de Oizumi resolveu declarar o Estado 

de Emergência.

Apesar de estarmos cientes do impacto econômico, principalmente dos estabelecimentos 

de prestação de serviços como restaurantes, bares,etc., e da insegurança a ser causada 

justamente agora, com a venda do Cupom de Compras, tomamos esta díficil decisão, 

para priorizar a vida e a saúde dos moradores.

E ainda, repudiamos e somos contra a qualquer ato de discriminação, desrespeito ou 

maltrato relacionado a infecção do Novo Coronavírus. Pedimos para que não tomem 

atitudes que possam caluniar ou magoar os outros.

Estaremos sempre nos esforçando para superar essa crise e que todos possam levar 

uma vida normal, poder sair para compras, fazer refeição em restaurantes, etc. e que o 

sorriso retorne em cada rosto dos senhores.

                                                                         Prefeito de Oizumi   Toshiaki Murayama

Vamos abominar o corona, sem abominar ou ofender as pessoas.
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POR EM PRÁTICA O NOVO ESTILO DE VIDA

Etiqueta da tosse

Evitar os 

3Cs (CONTATOS) 

CONTATO EM
AMBIENTE FECHADO

1. Pedimos para que, tanto os ADULTOS como CRIANÇAS, devem se conscientizar 
    nas suas condutas para prevenir a infecção.
2. Evite o aumento de risco de infecção, como sair de casa sem necessidade e 
   sem ser de emergência.
3. Evite reuniões, comes e bebes, com grande número de pessoas (os 3Cs).
4. “Não infectar e Não ser infectado” , cuidados especiais principalmente com  
    pessoas de risco como idosos, gestantes, doenças comprometidas.
5. Siga as instruções do Guide Line da província, voltados para a reabertura das 
    atividades sócio-econômicas
6. O risco de propagação é alto, onde há aglomeração de pessoas, mesmo sendo 
     ao ar livre, como reunir-se para churrasco,etc., portanto evite.
    ※Quanto as informações de pessoas infectadas, é conforme consta na Homepage da província de Gunma

            https:www.pref.gunma.jp/07/z87g_00016.html

Lavar bem as mãos 

com água e sabão
Manter o local bem 

ventilado e arejado No caso de tosse repentina, 
cubra a boca com o braço.
Colabore, utilizando máscara.

CONTATO EM
LOCAL AGLOMERADO

DE PESSOAS 

CONTATO 
DIRETO COM PESSOAS

E MUITO PRÓXIMO

PESSOA QUE APRESENTE PREOCUPAÇÃO DE INFECÇÃO....

CENTRO DE ATENDIMENTO DA PROVÍNCIA 
SOBRE INFECÇÃO POR NOVO CORONAVÍRUS

 ☎　0570-082-820 (das 9h as 21h)

☎　027-223-1111 (além do horário citado acima)

※Ao consultar uma instituição médica, antes de ir a   

    clínica, ligue antes e explique os sintomas,etc.

RECOMENDAÇÃO


