Solicitações para cidadãos da prefeitura
com

base no status de infecção mais recente
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Solicitações ao usar restautantes, etc.
❶ Medidas para
ficar o tempo
Ficar mais tempo
aumentará o risco de
infecção. Por favor,
evite ficar muito
tempo sem beber
muito.

×

❷ Medidas para
usar uma máscara
（ア） Uso completo de
uma máscara

Escolha uma loja que seja

Ao falar, não grite e use uma

（イ） Medidas para usar
karaoê

equipamento de karaokê,

bem ventilada, tenha uma
ampla distância para

máscara.

Se você usar

❸ Medidas de
equipamento

○

sentar, esteja equipada
com placas de acrílico e
não esteja lotada.

○

use uma máscara e cante
com um microfone

desinfetado.
●Se você está se sentindo mal, não saia.

A prefeitura certifica restaurantes e alojamentos que implementam
medidas de controle de infecção.
A informação sobre as lojas e instalações que obtiveram a certificação está sendo introduzida
na página web da prefeitura de que as lojas e instalações possuem medidas de prevenção de

infecção apropriada. Use-o como referência ao escolher uma loja ou pousada. ！！
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Tenha cuidado para não causar infecções em cadeia
no trabalho, em casa ou fora de casa

ambiente de
trabalho

em casa

fora de casa

Deve-se ter cuidado para não trazer a
infecção para dentro de casa ou levá-la
para fora de casa.
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Para todos que foram vacinados
Muda a máscara
ao falar

Comer e beber a
curta distância ao
ar livre.

karaokê

tabaco

Comer e beber,
convidando
clientes para a casa.

Escovando os dentes
no trabalho

Comer fora
com amigos

Dentro
do carro

Acoselhamento de especialista em doenças infecciosas
O efeito preventivo da vacina não é 100%, e ainda não se sabe a pessoa vacinada pode
prevenir a infecção de otras pessoas.

Continue a usar uma máscara quando encontrar seus amigos próximos.
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