
15 de maio de 2020. 

 

Mensagem do governador 

 

  Eu sou IBARAGI Ryuta, governador da província de 

Okayama. 

 

  Ontem a província de Okayama deixou de ser uma 

área de situação de emergência.  

Agradecemos a todos da província pela cooperação em 

praticar as medidas de prevenção da infecção, com o 

isolamento, distanciamento social e cancelamento de 

eventos.  

 

  Mas ainda devemos ficar em estado de alerta para 

evitar que a infecção se alastre. Se não, todo o nosso 

esforço ficará em vão. Continuaremos na mesma 

situação porque ainda há neste país, áreas 

determinadas como área de alerta.  

 

  Assim, pedimos para que todos da província continuem 

até o final deste mes, a evitar o máximo possível para 

não deslocar-se para outras províncias, continuar em 

isolamento, evitando de qualquer forma o “San-mitsu 

(três condições de infecção)”.  

  

  Pedimos para praticarem o “Novo Estilo de Vida”, 

usando máscara ao sair e manter o distanciamento 

social.  

 

  Pedimos para que efetuem o trabalho em casa ou ir ao 

serviço em horários alternados para evitarem o contato 

com outros. Também que seja efetuado o máximo 

possível as medidas de prevenção contra a infecção. 

 

 



 

  Os estabelecimentos em serviço, por favor continuem a 

tomar as medidas apropriadas contra a infecção. 

Principalmente os estabelecimentos de bem-estar dos 

idosos, que devem tomar o máximo de cuidado nas 

medidas para evitar a infecção em massa como ocorreu 

em outras províncias, pois há o alto risco de gravidade 

caso haja infecção. 

  

  Para podermos balancear as atividades sócio-

economicas e a prevenção de expansão da infecção, 

devemos ficar sempre em alerta quanto as 

circunstâncias da epidemia e recomeçar as atividades 

gradativamente. 

  

  Pedimos a todos os cidadãos para que continuem a 

tomar cuidado quanto a atividade de cada um, e a 

compreensão e cooperação de todos é indispensável 

para proteger a própria vida e a vida do seu vizinho.  


