Mensagem Urgente do prefeito de Izumo acerca da propagação do novo coronavírus
Prezados residentes de Izumo.

Hoje foram contabilizados 755 casos de infectados pelo coronavírus na província de Shimane. Na cidade
de Izumo foram 410 casos, sendo o maior número de infectados registrados até o momento. Por essa razão,
acredito que nos econtramos em uma situação que requer mais cuidados.
A propagação do coronavírus ocorre através do contágio entre pessoas que estão próximas ou dividem o
mesmo ambiente durantes um longo período.
Sendo assim, pedimos que na medida do possível, mantenham o distanciamento social, utilizem máscara
enquanto conversam, não esqueçam de manter a circulação de ar dos ambientes períodicamente e
continuem rigorosamente com os cuidados básicos.
Evite sair de casa sem necessidade. Planejem-se para não ficar longos períodos ausentes de casa e não
esqueçam dos cuidados básicos enquanto estiver em ambientes externos.
Ao apresentar sintomas gripais como dor de garganta, dor no corpo, entre outros, faltem no trabalho ou
na escola e procurem um médico de sua confiança.
Caso você ja tenha recebido o cupom, vacine-se o mais rápido possível. Pois, ao proteger-se, vocês estão
colaborando com a sociedade como um todo.
Pedimos encarecidamente que na medida do possível, não realizem ações que acarretem na propagação
do coronavírus e continuem evitando os 3 As (Aglomerações, Ambientes fechados e Aproximação de
outras pessoas).
Uma parte das creches/jardins de infância estão aderindo ao recesso caso algum envolvido seja
diagnosticado com o coronavírus. Contudo, devido ao aumento de casos diagnósticados esse situação ficou
recorrente. Para contornar essa situação, evitando que as creches/jardim de infância entrem em recesso,
iremos fazer o seguinte pedido.
Caso seja possível cuidar das crianças em casa, pedimos que evitem levá-las a creches/jardins de infância
a partir de amanhã.
Nas escolas de ensino fundamental 1 e 2 foram diagnosticados alguns casos. Caso haja risco de
agravamento dessa situação, considerando a situação da região, será determinado recesso escolar.
Prezados residentes, vamos superar essa situação em conjunto com toda a província, para que possamos
retornar aos dias alegres novamente. Contamos com a colaboração de todos.
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