
Mensagem do prefeito de Izumo 

～Fim do período das medidas de prevenção de contágio semi-emergenciais 

e um apelo a cada um dos residentes de Izumo～ 

 

 

Prezados residentes de Izumo 

 

O governo provincial de Shimane encerrou no dia 20 de fevereiro o período das medidas de 

prevenção de contágio semi-emergenciais. Gostaríamos de agradecer a todos os residentes pela 

sua colaboração para com as medidas restritivas de prevenção de contágio implementadas pela 

cidade de Izumo durante este período. A partir de hoje, determinadas medidas serão alteradas 

conforme descrito ao fim deste texto. 

Mesmo com o fim das medidas de prevenção de contágio semi-emergenciais, os casos de 

infectados pelo coronavírus continuam a aumentar. E é capaz que os números cresçam ainda 

mais conforme as pessoas se sentem mais relaxas com o fim do período de restrições.  

Atualmente estamos avançando com a terceira dose da vacina, como uma medida efetiva de 

prevenir o contágio. O cupom de vacinação será enviado conforme a data de recebimento da 

segunda dose. Pedimos a aqueles que quiserem receber a terceira dose que agendem a vacina 

assim que receberem o cupom. 

A todos os residentes da nossa cidade pedimos que compreendam que este é um momento 

de crise e que continuem a tomar medidas básicas de prevenção, como lavar as mãos, utilizar 

máscara e ventilar ambientes fechados para proteger a própria saúde e a de entes queridos e 

familiares também. 

 

1. Fim do fechamento temporário e das restrições de uso de instalações públicas 

A partir de hoje as instalações voltarão a funcionar normalmente seguindo medidas de 

prevenção de contágio.  

Porém, instalações públicas da rede de ensino municipal (como ginásios, pátios etc.) 

continuarão fechadas até dia 3 de março (qui). 

 

2. Eventos e encontros realizados pelo governo municipal 

Dependendo do número de casos, cada comitê de organização de evento/encontro 

deliberará se o mesmo será realizado, cancelado, adiado ou se terá medidas restritivas. 

Os que serão realizados seguirão as medidas de prevenção. 

 

 3. Resolução por parte da Assembléia de Ensino 

As atividades de clube das escolas de ensino ginasial (chuugakkou) estarão suspensas até 

dia 3 de março (qui). 

 

 4. Jardins de infância municipais e creches reconhecidos pelo município 

Os pais e responsáveis que podem levar sua(s) criança(s) para os jardins de infância e/ou 

creches normalmente. 

 



 5. Atendimentos e consultas relacionadas à saúde 

Continuaremos a central de atendimento por telefone da divisão de promoção à saúde 

(TEL: 0853-21-6351). 

 

 6. Campanha de promoção ao turismo 

(1) Retorno da distribuição de cupons de apoio ao turismo em Izumo a partir da data de hoje. 

(2) O desconto oferecido a novas reservas em pousadas/hotéis através do website estará 

disponível a partir de 7 de março (seg). 

 

21 de fevereiro de 2022 

 

Toshiyuki Iitsuka – Prefeito de Izumo 


