
Mensagem do prefeito de Izumo acerca da propagação do novo coronavírus 

～A respeito do feriado de outono～ 

 

Prezados residentes de Izumo.  

 

Após o término do feriado de obon, a província de Shimane registrou um número 

recorde de contágio do novo coronavírus. Contudo, no cenário atual, conseguimos 

observar uma tendência de diminuição de casos. Essa perspectiva também se aplica 

para a cidade de Izumo.  

Informamos que as restrições relacionadas ao deslocamento entre províncias e número 

de pesssoas simultâneas dentro de um estabelecimento serão retiradas. Considerando 

a situação de transmissão do novo coronavírus, observada no Japão e sobretudo na 

província de Shimane, referente ao dia 14 de setembro.  

Para o feriado de outono, estamos com uma expectativa de um comércio aquecido em 

diversos setores: viagens, restaurantes, eventos, etc.   

No outono desse ano, a cidade de Izumo vai promover um evento noturno chamado 

“Izumo Night Marche”, com o intuito de animar as noites da cidade. Esse evento 

ocorrerá em 4 locais. Não esquecendo da campanha do vale mercadoria “Izumo no Omise 

Ouen Shimin Shouhinken”, que será iniciada em outubro. Além de ocorrer em novembro, 

o kamiaritsuki, festival típico de Izumo. 

Porém, os casos do novo coronavírus não estão totalmente resolvidos. As restrições 

foram retiradas, mas contamos com os seguintes cuidados para a prevenção do contágio: 

evite os 3 As (Aglomerações, Ambientes fechados e Aproximação de outras pessoas); 

pratique o distânciamento social; use máscara; mantenha a circulação de ar 

periodicamente no ambiente, etc. Caso esteja com suspeita de infecção do novo 

coronavírus procure rapidamente um médico, pois evitará a transmissão para outras 

pessoas.  

É de suma importância que cada um de nós continue alerta com os cuidados 

preventivos. Vamos juntos ao combate do vírus, sem esquecer a alegria que transborda 

da nossa cidade.  

Contamos com a colaboração de todos. 

 

16 de setembro de 2022 

 

Iitsuka Toshiyuki, Prefeito de Izumo 


