
31 de julho de 2020 
  Comitê de Combate ao Novo Coronavírus da Província de Gifu 

 
Medidas Preventivas à “Segunda onda de estado de emergência” (resumo) 

 
1. “Segunda onda de estado de emergência” 
○ A segunda onda de infecções chegou e “A taxa de casos positivos do teste 

de PCR” aumentou acentuadamente. 
○ As infecções estão ocorrendo frequentemente em restaurantes que oferecem 

bebidas alcoólicas na “Província de Aichi, especialmente em Nagoya”.  
・Cerca de 60% das pessoas infectadas nesta província são de origem da 

Província de Aichi.  
・Dentre os casos de origem da Província de Aichi, mais de 70% das 

pessoas foram infectadas em restaurantes que oferecem bebidas 
alcoólicas, como clubes noturnos do centro da cidade.  

○ Um aumento repentino de infecção entre os “Jovens”, e ocorrência frequente 
de “Clusters em escolas”.  

○ Há uma preocupação com a propagação da infecção de jovens para os idosos. 
・A expansão da contaminação para as pessoas idosas irá pressionar 

rapidamente as instituições médicas. (Risco de aumento do número de 
casos graves.)   

・Cuidado para não propagar a infecção a estrangeiros residentes. 
○ Ativação do movimento das pessoas 
・Durante as “Férias de verão” a partir de 1º de agosto 
 
2. Medidas de emergência ("All Gifu") 
(1) Aos cidadãos da Província de Gifu 
○ Evitar restaurantes que oferecem bebidas alcoólicas na Província de Aichi, 

especialmente em Nagoya. 
○ Medidas preventivas para férias de verão escolares e férias de Obon. 
・Os alunos, devem registrar todos os dias sua condição física no cartão 

de controle de saúde.  
・ Os responsáveis, devem confirmar as medidas de prevenção de 

infecções às crianças. 
・Evite reuniões sociais, festas e karaokê em locais fechados e em grandes 

grupos.  
・Ao sair para outras províncias, tenha cuidado com as regiões onde as 

infecções estão se espalhando, especialmente a província de Aichi.  

ポルトガル語 



○ Implementação completa de medidas básicas para prevenir a infecção 
・“Mantenha distância das outras pessoas”; “Use máscara”; “Lave as 

mãos”. 
・Evite locais que reúnem as 3 condições (ambientes fechados, ambientes 

com grande aglomeração de pessoas e locais com proximidade entre 
pessoas) que aumentam o risco de contaminação. 

・Verifique sua condição física todos os dias e pare de sair se não se sentir 
bem. 

・Cadastre-se no aplicativo do governo “Sistema de Código QR de Alerta 
de Infecção” e no aplicativo do país “Confirmação de Contato do Novo 
Coronavírus (COCOA).  

○Prática completa do guia de “Diretrizes de Ação” 
・Os estabelecimentos que não adotarem medidas completas para evitar a 

infecção, e se ocorrer infecção, o nome do estabelecimento será 
divulgado e as inspeções no local serão realizadas com base na lei de 
doenças infecciosas.  

・ Nos estabelecimentos em que o cluster ocorrer, solicitaremos o 

fechamento provisório e orientaremos com base em leis de medidas 

especiais. 
・Postagem ativa de adesivo de “Medidas Preventivas do Covid-19 em 

Andamento” e recomendação do uso de estabelecimentos que tem a 
postagem do adesivo (no site da província, revistas e em outros sites).  



２０２０．７．３１ 
岐阜県新型コロナウイルス対策本部 

「第２波非常事態」に対する緊急対策（抜粋） 
 
１．「第２波非常事態」 
○「第２波」が到来 
・「ＰＣＲ検査陽性率」急増。 
○「愛知県、特に名古屋」の酒類を伴う飲食店で感染多発 
・本県感染者の約６割が、愛知県由来。 
・愛知県由来のうち、繁華街のクラブ等、酒類を伴う飲食店での感染者が、約

７割超。 
○「若者」の感染急増、「学校クラスター」の相次ぐ発生 
○若者から高齢者への感染拡大の懸念 
・高齢者に拡大すれば、急速に医療機関を圧迫。（重篤者数の増大リスク） 
・在住外国人への感染拡大も要警戒。 
○今後、人の動きの活発化 
・８月１日から本格的な「夏休み」 
 
２．緊急対策（「オール岐阜」での取り組み） 
（１）県⺠の皆様へ 
○愛知県、特に名古屋での酒類を伴う飲食の回避 
○学校夏休み、お盆休み対策の徹底 
・児童生徒は、健康チェックカードによる毎日の体調管理。 
・保護者は、児童生徒の感染防止対策の確認。 
・締め切った場所及び多人数での懇親会やパーティー、カラオケを自粛。 
・県をまたぐ外出、感染拡大地域、特に愛知県との往来は慎重に。 
○感染防止対策の基本の徹底 
・「人との距離確保」「マスク着用」「手洗い」。 
・３密の場（「密閉」「密集」「密接」）の回避。 
・毎日、体調を自己チェック、体調異常の場合は、外出ストップ。 
・県の「感染警戒ＱＲシステム」と政府の「接触アプリ（ＣＯＣＯＡ）」の活用 
○行動指針、ガイドラインの遵守徹底 
・感染防止対策を徹底していない店舗において、感染者が発生した場合には、

感染症法等に基づく店名公表、立ち入り検査。 
・クラスターが発生した店舗には、特措法に基づく個別の休業要請及び業界指

導。 
・「コロナ対策実行中！」ステッカーの掲示徹底と掲示店舗の利用推奨（県ホ

ームページ、雑誌、サイトへの掲載）。 


