Mensagem do Governador
1. O c o r r e n c i a d e P a c i e n t e I n f e c t a d o – M e d i d a s R e a l i z a d a p e l o G o v e r n o
No dia 7 de março foi registrado o primeiro caso de uma paciente infectada pelo novo tipo do
coronavírus.Foi realizada a 4ª reunião para medida de prevenção liderada pelo governador.
Nesse momento, juntamente com a cidade de Ota, as investigações sobre o histórico da rota da
contaminação, das pessoas que tiveram contato próximo com a mesma, estão em andamento.
Para as pessoas que tiveram contato próximo com a paciente, pedimos que para observação,
permaneçam em suas casas por duas semanas,e tenham alto controle em sair de casa.
Nesse período também pedimos que todos os dias verifiquem a temperatura do corpo.Se passarem
a ter febre ou problemas respiratórios, pedimos prontamente que informe o HOKEN JYO.
Caso apareçam pessoas doentes,serão realizados os exames PCR no Instituto da Saúde e Meio
Ambiente.
Na província, com base nos resultados do levantamento epidemiológico, já foram iniciados os
preparativos com relação à melhoria do sistema médico, como ambulatórios especializados, camas
e exames. E além disso,todos os departamentos estão trabalhando junto, prosseguindo em
fortalecer medidas para evitar a propagação da contaminação em toda a comunidade.
.
2. Um Pedido para os Cidadões da Província
Pedimos que os cidadões da província, com base nas informações verídicas dadas pelo governo e
municípios, ajam com calma. Continuem fazendo da mesma maneira, ou seja, lavando as mãos, e
não se esquecendo das boas maneiras ao tossir, e caso tenha febre ou sintomas de resfriado, evite
sair de casa.
Os pontos comuns das epidemias de surto são a falta de ventilação do ambiente, espaço ambiental
onde as pessoas se reúnem e passam o tempo, local onde existe um alto risco de contato por um
número não especificado de pessoas. Evite o máximo que puder, em ir a lugares com pouca
ventilação ou mesmo em locais onde existe um alto risco de contato por um número não
especificado de pessoas.
Caso tenha que realizar um evento, em cima de uma análise da importancia em se realizar esse
evento, não construir lugares que não tenham uma boa ventilação,e deixe frascos de álcool, para
desinfetar as mãos,etc, ou seja realize o máximo de medidas provisórias para evitar contaminações
.
3. Caso Haja Suspeita de Contaminação
Caso haja suspeita de contaminação pelo novo tipo do coronavírus, antes de ir à um hospital,
consulte o KIKOKU-SHA-SESYOKU-SHA SOUDAN CENTER ( HOKEN FUKUSHI
JIMUSHO- HOKEN-JYO, KEN HOKEN YOBO-KA ).

4. OutroTipo de Alerta
Há informações que, em outras províncias, aconteceram problemas de pessoas que se
aproveitaram da propagação da contaminação. Aqui também há uma preocupação em que aumente
o número de vítimas de fraude e comerciantes de má fé.
Por isso pedimos que caso receba um telefonema estranho, ou mesmo visitas de vendedores em
sua casa, não decida de imediato. Primeiro consulte o SHOUHI SEIKATSU CENTER (Centro de
Assuntos ao Consumidor).
O governo, prefeituras e municípios, e as organizações públicas trabalhando em estreitas relações、
pensando primeiramente na segurança dos cidadões da provincia, está avançando com rapidez e
precisão sobre a prevenção com relação à propagação da contaminação.
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