
Data, 17 de junho de 2020. 

 

Mensagem do Governador 

 

 

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

  

•  Nossos agradecimentos ao povo da província pela cooperação 

quanto ao isolamento social e por evitarem o deslocamento às 

outras províncias. 

  

•  O país todo, incluindo a nossa província, a partir do dia 19 de 

junho seguirá com os novos passos. E até a data de 9 de julho, 

pedimos a atenção de todos no seguinte:  

  

•  Quanto às “saídas” de casa: 

 De princípio, as saídas foram liberadas. Poderá fazer compras 

e retornar as atividades de comes e bebes normalmente, nas 

lojas e restaurantes. 

 Porém, antes de ir para qualquer estabelecimento onde houve 

a infecção em massa, favor verificar a situação de prevenção de 

infecção do local para decidir em ir ou não. 

 

•  A seguir, quanto ao “deslocamento para outras províncias”: 

 Não há mais nenhuma restrição para ir ao serviço ou para visitar 

a família. 

 Quanto ao passeio turístico, procure divertir-se nas regiões da 

província ou nas províncias vizinhas. 



 Caso for deslocar-se para qualquer região onde ainda prevalece 

a infecção, verificar as informações publicadas pelas respectivas 

províncias quanto às circunstâncias da epidemia da região onde 

pretende ir, e seja cuidadoso em cada procedimento. 

 

•  Por último, quanto ao “Novo Estilo de Vida”: 

 Todas as vezes que for sair, que seja prudente em usar 

máscaras e lavar as mãos, e praticar o “Novo Estilo de Vida” 

mantendo o distanciamento entre as pessoas para evitar 

qualquer infecção. 

 

• Nosso pedido a todos os empresários e organizadores ou 

patrocinadores de eventos: 

 Que seja estabelecido e obedecido um guia de princípio para 

cada tipo de serviço, com medidas apropriadas de prevenção da 

infecção, principalmente para evitar as 3 condições de “local 

fechado, aglomerado e sem espaço entre as pessoas”. 

     Os eventos de nível nacional, ou realização de eventos para 

juntar mais de 1.000 pessoas, pedimos que continuem a não 

realizar. 

 

•  O governo provincial esforçar-se-á o máximo possível para a 

recuperação da economia que teve um grande dano por causa 

da epidemia do Novo Coronavírus. 

Pedimos que todos da província continuem a praticar o “Novo 

Estilo de Vida” e a manter as atividades socioeconômicas. 


