
Gunma-ken

PEDIDO AOS MORADORES DA PROVÍNCIA DE GUNMA

感染拡大を受けた新たな要請

Dia 13 de Setembro (Segunda) a 30 de Setembro (Quinta)

Toda Província de Gunma

・ Evitar sair de casa exceto quando necessário.

※Quando necessário・・・Para ir ao hospital, trabalho, compras de alimentos e bebidas.

・ Evitar sair após as 20h.

・ Evitar sair da província de Gunma.

・ Mesmo quando tiver necessidade de sair evite lugares

aglomerados e horários de tumultuação.

・ Evite reunir em grande número de pessoas e também por

longo tempo para realizar almoços e festas.

・ Respeitar as normas básicas para não ficar doente.

Evitar aproximação, mantendo o distanciamento social.

Usar corretamente a máscara.

Lavar as mãos e desinfetá-las .

Abra as portas e as janelas para arejar o local.

Evitar ao máximo saídas desnecessárias e não urgentes

Declaração do Estado de Emergência



Gunma-ken

Pedido de colaboração aos Comerciantes

不要不急の外出自粛要請

Por favor tire folga

Feche a loja

Karaoke

Bares e restaurantes (Locais onde

fornecem bebidas alcoólicas)

Pedido de redução do horário

comercial

Das 5h às 20 h.

Bares e restaurantes (Locais que não

fornecem bebidas alcoólicas)

Instalações grandes

Instalações com área total de piso

(Yukamenseki) acima de 1.000㎡

Fornecer bebidas alcoólicas Não deverá fornecer.

Caso não cumprir as regras ・O nome da loja será divulgado.

・Será cobrado uma multa.

＜Consultas via telefone HotLine do COVID-19 de Gunma＞

Qualquer preocupação referente ao COVID-19 consulte o telefone abaixo.

Telefone：027-212-0010 24horas 365 dias

＜Plantão da Vacina do COVID-19 de Gunma＞

Qualquer dúvida referente a vacina do COVID-19 consulte o telefone abaixo.

Telefone: 0570-783-910 24horas 365 dias

＜Centro de Consulta Geral One Stop Center＞

Consulte-nos se tiver algum problema no quotidiano ou no serviço e outros.

Número do Telefone：027-289-8275

Atendimento： ※Segunda a Sexta 9:00~17:00 horas Exceto sábados, domingos e feriados.

Idiomas：Inglês, Português, Vietnamita, Chinês, Espanhol e Yasashii Nihongo.

Toda Província de Gunma13 de Setembro (Segunda) a

30 de Setembro (Quinta)
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