
Mensagem do prefeito de Izumo acerca da propagação do novo coronavírus 

～Atividades econômicas e prevenção do coronavírus～ 

 

Prezados residentes de Izumo.  

 

Os casos do coronavírus começaram a diminuir no mês de Junho. Contudo, prevemos 

um possível aumento nos casos. Por essa razão, iremos fazer novamente um pedido 

muito importante aos residentes.  

A província de Shimane, considerando o número de casos em escala nacional, está 

retirando as restrições de deslocamento entre províncias. Além disso, no dia 9 de Junho, 

foram retiradas as restrições acerca do número de pessoas que podem ser atendidas 

simultâneamente dentro dos estabelecimentos.  

 Na cidade de Izumo, os pontos turísticos e o comércio estão voltando a ser visitados. 

Essa situação nos alegra imensamente.  

 Para restabelecermos as atividades econômicas é de suma importância seguir 

rigorosamente as medidas de prevenção contra o coronavírus. Dentre as medidas, 

pedimos que vacinem-se para evitar a propagação e sintomas graves relacionado ao 

coronavírus.  

 Atualmente, 61% dos residentes da cidade de Izumo já receberam a terceira dose. O 

prazo final da aplicação da terceira dose está programada para ocorrer até o final de 

setembro. Por essa razão, vacinem-se o mais rápido possível.  

 A aplicação da quarta dose da vacina do coronavírus está em fase de agendamento. 

Realize o agendamento após receber o cupom de vacinação.   

 Pedimos aos residentes que cuidem de sua saúde no ambiente familiar, ambiente de 

trabalho e ambiente escolar. Ao perceber que está com sintomas de gripe ou resfriado, 

falte no trabalho ou na escola e consulte-se em uma clínica médica. 

 Para proteger a sua família, a sí mesmo e às pessoas importantes que nos cercam, 

todos devemos evitar contagiar e ser contagiado, através dos seguintes protocolos: lavar 

as mãos, usar máscara, circular o ar, higienização, etc.  

 Contudo, não podemos paralizar as atividades econômicas, como por exemplo: realizar 

viagens ou frequentar restaurantes.  



 Na cidade de Izumo, estamos planejando realizar diversos incentivos econômicos, 

visando um possível retorno, não esquecendo das medidas de prevenção do coronavírus. 

 Pedimos a compreensão dos residentes e empresários, para que a cidade de Izumo não 

perca a batalha para o coronavírus.  
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