Media preventiva contra o novo
coronavíru;
Puntos inportantes

Atualizado em 26, terçaterça-feira, de janeiro de 2021
O extrato dos documentos do sede de prevenção contra
infecão do novo coronavírus
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Ⅰ A revisão da política básica

O governo de Nara estava tomando
medidas contra o novo coronavírus,
um inimigo desconhecido, tendo três
políticas básicas.
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Ⅰ

A revisão da política básica

Três políticas básicas

1. Detectar a infecção na fase inicial e isolar as
pessoas infectadas e oferecer tratamento em
hospitais ou em hoteis para todas pessoas
infectadas.
2. Parar a morte ou a sequela através das
medidas preventivas contra o agravamento.
3. Esclarecer o tipo da rota de infeção e emitir
alerta adequado.
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Ⅱ Pontos importantes

Manter as três políticas básicas e tomar medidas
específicas na luta contra o novo coronavírus;
1. Garantir leitos e alojamentos para as infectadas
2. Tomar medidas contra a infecção em grupo em
institições de prevência social.
3. Promover a vacinação com o decorrer sem
acidente
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Ⅱ Pontos importantes
1.Garantir
1.Garantir leitos e alojamentos para as
as infectadas

 Se for detectada uma infecção, determinar
immediatamente a internação no hospital ou a
alojamemnto.(Ao princípio, dentro de un dia.)
 Para isso, tentar garantir o número necessário dos
leitos e alojamentos e operar-los adequadamente.
E fazer o pedido para as instituições médicas
públicas e privadas para aumentar o número dos
leitos disponíveis. Procurar novos alojamentos para
o tratamento.
 Fazendo isso, manter o número dos pacientes
que ficam em casa.
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Ⅱ Pontoa importantes
2.Tomar
2.Tomar medidas contra a infecção em grupo em
institições de prevência social.
social.

Até agora, 30 casos de infecção em grupo, o número
das pessoas infetadas em grupo foi 431.
（aprox.15
15％
15％ do total）
total
Ocorreu muita infecção em grupo em institições de
previdência social no fim do dezembro.

6

Ⅱ Pontos importantes
2.Tomar
2.Tomar medidas contra grupo de infecção em
institições de prevência social.
①Controral rigorosamente o estado de saúde dos
funcionários para evitar levar os vírus nas instiruições .

• Providenciar suficientemente materiais preventivos como
máscaras, capas eálcool.
• Exectar treinamentos preventivos dos funcionários sob
instrução dos especialistas.

7

Ⅱ Pontos importantes
2.Tomar
2.Tomar medidas contra infecção em grupo em
institições de prevência social.
social.
②Para evitar a disseminação dentro da instituição, diminuir
o risco de infecção no momento de tirar as máscaras
• Tomar a refeição num quarto individual ou não sentar cara a
cara.
• Abster o Karaoquê.
• Tomar banho sozinho
• Colocar uma máscara e uma proteção de rosto quando cuidar
alguém.
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Ⅱ Pontos importantes
３．Promover a vacinação com o decorrer sem acidente

 O país planeja que vai começar a vacinar os funcionários
médicos , idosos e aquele que tem doenças básicas depois
do fim do fevereiro.

国は、２月下旬以降、医療関係者、高齢者、
 A vacinação para outras pessoas será feita por ordem.
基礎疾患のある方、それ以外の方に順次ワ
 Os municípios fará a vacinação dos residentes
クチン接種を行う予定です
 O governo de Nara vai estabelecer o sistema de apoio
para promover a vacinação com o decorrer sem acidente.
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