
Data, 28 de maio de 2020. 

 
 

Mensagem do Governador 
 

 

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

  

•  No dia 25 de maio, foi declarado o término da situação de 
emergência do país inteiro conforme determinava a Lei 
Especial de Medidas contra a Pandemia. 

  

•  Nossos agradecimentos ao público da província pelo 
enorme esforço que fizeram para evitar o deslocamento a 
outras províncias e por evitarem as três condições de 
infecção (ambiente fechado, lotado e sem espaço entre as 
pessoas—San-mitsu). 

  

•  Desta vez, conseguimos evitar uma explosão epidêmica na 
província, porém esta pandemia trouxe um resultado que 
está afetando a economia da nossa província.  

  

•  Daqui em diante, é necessário manter o equilíbrio da 
sociedade, continuando a tomar medidas para evitar que a 
epidemia do Novo Coronavírus se espalha, e prosseguir 
com as atividades econômicas.  

 

•  Assim, a partir do dia 1o até o dia 18 de junho, pedimos a 
todos os cidadãos a terem cautelas no seguinte:  



•  Primeiro, quando for sair para qualquer lugar, tomar 
cuidado em 4 pontos: 

1. Evitar o máximo possível as viagens ou visitas à família 
(quando em locais separados), ou deslocar-se para as 
províncias de Hokkaido, Saitama, Chiba, Tóquio, 
Kanagawa, caso não for necessário ou de urgência. 

Principalmente o deslocamento às províncias de Kyoto, 
Osaka e Hyogo durante o tempo de até o dia 11 de 
junho, deve ser com muita cautela. 

Quanto às demais províncias, antes de deslocarem-se 
para a mesma, verificar as circunstâncias da epidemia 
no local através de informações dadas pelas 
respectivas províncias.  

2. Evitar o máximo possível os locais de ambiente 
fechado, lotado e sem espaço entre as pessoas. 
Principalmente, evitar o possível para não ir aos 
estabelecimentos em que houve ‘infecção em massa’  
e que até o momento ainda é difícil, devido o tipo de 
serviço, o controle de segurança contra a infecção. 

3. Fazer tornar um hábito o ‘Novo Estilo de Vida’ em usar 
máscaras, lavar as mãos e manter o distanciamento ao 
sair para qualquer lugar. 

4. Quanto ao trabalho, seguir fazendo o máximo possível 
em efetuar o serviço em casa ou alternar os horários de 
trabalho para diminuir as ocasiões de contato entre as 
pessoas nos locais de serviço. 

Estes são os 4 pontos que pedimos para precaução. 
Por outro lado, mesmo com o risco de infecção, é 
importante retornar a vida comum gradativamente. 
Pedimos que as compras e refeições fora da casa 
sejam retornadas e que sejam feitas apenas aqui na 
província. Também os passeios ou turismo, no 
momento, que sejam feitos apenas dentro da província. 



•  A seguir, são em 3 pontos que pedimos a precaução  
àqueles que realizam eventos ou tipo de serviço que atrai o 
público: 

1. Que sejam tomadas medidas adequadas contra a 
infecção, conforme o guia formulado para cada tipo de 
serviço. 

2. O evento ao ar livre que atrai mais 200 pessoas, ou o 
evento interior para mais de 100 pessoas, ou qualquer 
evento de atração nacional que sejam desistidos para 
prosseguir. 

Casos de eventos realizados em interior, o número de 
pessoas deve ser até a metade do número capaz de 
introduzir.   

3. Deve ser feito uma lista com o nome e número de 
contato dos participantes, caso for realizar um evento. 

Estes são os 3 pontos que pedimos a cooperação de 
todos.  

  

•  Ainda no momento e daqui em diante, será indispensável 
por um longo tempo, tomarmos medidas para podermos 
manter as atividades socioeconômicas mesmo com a 
exitência do Novo Coronavírus. 

  

•  Seguiremos a tomar medidas com todo o nosso esforço, 
para que a vida e o cotidiano de todos os cidadãos da nossa 
província sejam garantidos, através de uma estrutura 
médico-hospitalar em ação e a reconstrução das atividades 
econômicas. 

 


