
Data, 22 de maio de 2020. 
 

 
Mensagem do Governador 

 
 

•  Eu sou IBARAGI Ryuta, governador da província de 
Okayama. 
  

•  Hoje, faz dois meses depois que foi detectado o primeiro 
caso de infecção em nossa província. Até então, foram 25 
casos de pacientes infeccionados, porém todos já tiveram 
alta hospitalar. Agradecemos aos médicos, enfermeiros,  
enfim a todo o grupo médico-hospitalar que realiza o 
tratamento e exames. 
  

•  E novamente os nossos agradecimentos aos cidadãos da 
província e aos estabelecimentos comerciais pelo ato de 
manter isolado ou de cancelamento dos seus serviços. 
  

•  As circunstâncias da nossa província é apenas de “ter 
ultrapassado a primeira onda”. Para que os nossos esforços 
não fiquem em vão, não podemos ainda relaxar, e devemos  
evitar que ocorra outra pandemia. Entretanto, a reabertura 
das atividades socioeconômicas é essencial.  
  

•  Assim, pedimos a todos os cidadãos que continuem a evitar 
o máximo possível em deslocar-se às outras províncias, ou 
evitar locais fechados, aglomerados e sem espaço entre as 
pessoas. Principalmente, procurem evitar os 
estabelecimentos onde ocorreu a “infecção em massa” nas 
outras províncias.  
 



•  Quanto à ida ao trabalho, continuamos a pedir para 
tomarem medidas como realizar o serviço em casa, se for 
possível, ou que a frequência dos funcionários seja em 
horários alternados para evitar o contato entre os mesmos. 
Também que as medidas contra a infecção tomadas nos 
locais de trabalho continuem em grande alcance.  
 

•  Às firmas e empresas, que tomem medidas apropriadas 
contra a infecção conforme os tipos de serviços criando um 
guia de prevenção de pandemia dos respectivos serviços. 
  

•  As aulas das escolas públicas recomeçarão a partir do dia 
1o de junho conforme previsto. Com o início das aulas, 
tomaremos o cuidado para manter um ambiente de baixo 
risco de infecção, usando máscaras e deixando o ambiente 
ventilado. As férias de verão serão diminuidas com o objetivo 
de recuperar os dias de aulas perdidas. 
  

•  Os estabelecimentos públicos da província serão reabertos 
conforme a disposição das medidas a serem tomadas contra 
a infecção. 
  

•  Para efetuar as atividades socioeconômicas junto à 
prevenção de propagação da infecção, no momento ainda 
estamos numa fase de alerta quanto às circunstâncias da 
epidemia e de pouco a pouco recomeçaremos as atividades.   

•  Com o funcionamento gradativo dos estabelecimentos 
comerciais e restaurantes, pedimos a todos os cidadãos que 
ponham em prática o “Novo Estilo de Vida”, usando 
máscaras e mantendo o distanciamento social, junto com as 
medidas apropriadas para prevenir a infecção. 


