
O pedido aos residentes na O pedido aos residentes na O pedido aos residentes na O pedido aos residentes na 

província de Nara considerando a província de Nara considerando a província de Nara considerando a província de Nara considerando a 

última situação da pandemia de última situação da pandemia de última situação da pandemia de última situação da pandemia de 

CovidCovidCovidCovid----19191919

1

Os materiais para a 

entrevista coletiva 

regular do governador no 

dia 11 quarta-feira de 

novembro de 2020

Este documento é o resumo sobre a situação de infecção desde o mês de 
Julho à data de 8 de novembro.
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6/29～ 7/6～ 7/13～ 7/20～ 7/27～ 8/3～ 8/10～ 8/17～ 8/24～ 8/31～ 9/7～ 9/14～ 9/21～ 9/28～ 10/5～ 10/12～ 10/19～ 10/26～ 11/2～

Embora o número dos infectados diminuiu e manteve o Embora o número dos infectados diminuiu e manteve o Embora o número dos infectados diminuiu e manteve o Embora o número dos infectados diminuiu e manteve o 

nível baixo desde o mês de agosto,ele nível baixo desde o mês de agosto,ele nível baixo desde o mês de agosto,ele nível baixo desde o mês de agosto,ele começou aumentar começou aumentar começou aumentar começou aumentar 

desde o fim do outubrodesde o fim do outubrodesde o fim do outubrodesde o fim do outubro
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A maior parte da primeira infecçãoA maior parte da primeira infecçãoA maior parte da primeira infecçãoA maior parte da primeira infecção foi foi foi foi relacionadarelacionadarelacionadarelacionada comcomcomcom

OsakaOsakaOsakaOsaka....

Po enquanto, Po enquanto, Po enquanto, Po enquanto, 

nenhuma turista que nenhuma turista que nenhuma turista que nenhuma turista que 

vvvveeeeiiiioooo    ffffoooorrrraaaa    ddddaaaa    pppprrrroooovvvvíííínnnncccciiiiaaaa    

de Nara foi detectada de Nara foi detectada de Nara foi detectada de Nara foi detectada 

como a fonte da como a fonte da como a fonte da como a fonte da 

infecçãoinfecçãoinfecçãoinfecção

A primeira A primeira A primeira A primeira 

infecçãoinfecçãoinfecçãoinfecção

Sob a investigação Sob a investigação Sob a investigação Sob a investigação 

da rota de infecçãoda rota de infecçãoda rota de infecçãoda rota de infecção

A seguda infecçãoA seguda infecçãoA seguda infecçãoA seguda infecção

247247247247 pessoas,pessoas,pessoas,pessoas,38%38%38%38%

A terceira infecção,

A quarta infecção, Casos relacionados com Osaka

162 pessoas

Infectado em Osaka 152 pessoas

Infectado em Osaka pela pessoa que veio de Osaka

10 pessoas

Infestado em um local fora OsakaInfestado em um local fora OsakaInfestado em um local fora OsakaInfestado em um local fora Osaka 29292929 ppppeeeessssssssooooaaaassss

IIIInnnnffffeeeeccccttttaaaaddddoooo    ppppeeeellllaaaa    ppppeeeessssssssooooaaaa    qqqquuuueeee    vvvveeeeiiiioooo    ddddeeee    uuuummmm    lllluuuuggggaaaarrrr    ffffoooorrrraaaa    

Osaka Osaka Osaka Osaka 14 14 14 14 ppppeeeessssssssooooaaaassss

Indo ao trabalho ou escola em 

Osaka 59 pessoas

Indo ao trabalho ou escola em 

otro lugar fora Osaka    3 pessoas

Indo ao trabalho ou escola na 

província de Nara       78 pessoas

Outros 27 pessoas

Total das Total das Total das Total das 

pessoas pessoas pessoas pessoas 

infestadasinfestadasinfestadasinfestadas

６４５６４５６４５６４５ pessoaspessoaspessoaspessoas

80% da primeira infecção80% da primeira infecção80% da primeira infecção80% da primeira infecção
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Aquele que causou a segunda 

infecção dentro da província de 

Nara

Aquele que não causou a 

segunda infecção dentro da 

província de Nara

266266266266 pessoas,pessoas,pessoas,pessoas,

Total das pessoas Total das pessoas Total das pessoas Total das pessoas 

que são da primeira que são da primeira que são da primeira que são da primeira 

infecção e estão sob infecção e estão sob infecção e estão sob infecção e estão sob 

a investigaçãoa investigaçãoa investigaçãoa investigação

３７２３７２３７２３７２ pessoaspessoaspessoaspessoas

A taxa das pessoas que causaram a segunda infecção A taxa das pessoas que causaram a segunda infecção A taxa das pessoas que causaram a segunda infecção A taxa das pessoas que causaram a segunda infecção 

dentro da província de Nara dentro da província de Nara dentro da província de Nara dentro da província de Nara foi foi foi foi 30% 30% 30% 30% da suma da preimeira da suma da preimeira da suma da preimeira da suma da preimeira 

infecçãoinfecçãoinfecçãoinfecção（２０５（２０５（２０５（２０５ pessoaspessoaspessoaspessoas））））eeee sob a investigaçãosob a investigaçãosob a investigaçãosob a investigação（１６７（１６７（１６７（１６７

pessoaspessoaspessoaspessoas),do ),do ),do ),do totaltotaltotaltotal ３７２３７２３７２３７２ pessoaspessoaspessoaspessoas

Rduzir esta taxa de 30% Rduzir esta taxa de 30% Rduzir esta taxa de 30% Rduzir esta taxa de 30% 

envolve a prevenção de envolve a prevenção de envolve a prevenção de envolve a prevenção de 

aumento da infecçãoaumento da infecçãoaumento da infecçãoaumento da infecção
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Em 80 % das ocasiões da segunda infecção predominam os Em 80 % das ocasiões da segunda infecção predominam os Em 80 % das ocasiões da segunda infecção predominam os Em 80 % das ocasiões da segunda infecção predominam os 

casos casos casos casos no lar, na atividade de clube, no dormitório, na no lar, na atividade de clube, no dormitório, na no lar, na atividade de clube, no dormitório, na no lar, na atividade de clube, no dormitório, na 

interação com os amigos no restaurante ou no esúdio de interação com os amigos no restaurante ou no esúdio de interação com os amigos no restaurante ou no esúdio de interação com os amigos no restaurante ou no esúdio de 

Karaoke. Karaoke. Karaoke. Karaoke. 

A. No larA. No larA. No larA. No lar

88888888 pessoaspessoaspessoaspessoas35%35%35%35%

B. Na atividade de clube ou no B. Na atividade de clube ou no B. Na atividade de clube ou no B. Na atividade de clube ou no 

dormitório   dormitório   dormitório   dormitório   59595959 pessoas,pessoas,pessoas,pessoas,24%24%24%24%

C. Na interação com C. Na interação com C. Na interação com C. Na interação com 

amigos no restaurante ou amigos no restaurante ou amigos no restaurante ou amigos no restaurante ou 

no Karaoke no Karaoke no Karaoke no Karaoke 

51515151 pessoas,pessoas,pessoas,pessoas,21%21%21%21%

Outros

49 pessoas,20%

Local de trabalho 17 pessoasInstalações de previdência social17 pessoasHospital 9 pessoasAcademia 3 pesswoasDentro do mesmo carro 3 pessoas A segunda A segunda A segunda A segunda 

infecçãoinfecçãoinfecçãoinfecção

２４７２４７２４７２４７ pessoapessoapessoapessoa



Hospitais disponíveis ４６７leitos

Infectados internasdos ９３ pessoas

Taxa de ocupação ２０％

Acomodações disponíveis １０８ quartos

Acomodações ocupadas ５ pessoas

Taxa de ocupação ５％

6

A utilização dos hospitais e instalaçõesA utilização dos hospitais e instalaçõesA utilização dos hospitais e instalaçõesA utilização dos hospitais e instalações（（（（à data de 8 de nobembroà data de 8 de nobembroà data de 8 de nobembroà data de 8 de nobembro））））

A taxa de ocupação dos leitosA taxa de ocupação dos leitosA taxa de ocupação dos leitosA taxa de ocupação dos leitos em hospitalem hospitalem hospitalem hospital２０％、２０％、２０％、２０％、

A taxa de ocupação das acomodações para alojamento dos A taxa de ocupação das acomodações para alojamento dos A taxa de ocupação das acomodações para alojamento dos A taxa de ocupação das acomodações para alojamento dos 

doentes doentes doentes doentes ５％５％５％５％
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O pedido aos residentes em O pedido aos residentes em O pedido aos residentes em O pedido aos residentes em 

província de Naraprovíncia de Naraprovíncia de Naraprovíncia de Nara



Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．No larNo larNo larNo lar

➣➣➣➣ Separa sua vida cotidiana da Separa sua vida cotidiana da Separa sua vida cotidiana da Separa sua vida cotidiana da 

sua família, sua família, sua família, sua família, se tiver se tiver se tiver se tiver o sintoma o sintoma o sintoma o sintoma 

de gripe ou um problema do de gripe ou um problema do de gripe ou um problema do de gripe ou um problema do 

olfato ou do paladar, olfato ou do paladar, olfato ou do paladar, olfato ou do paladar, ou se ou se ou se ou se 

estivesse em estivesse em estivesse em estivesse em um local de alto um local de alto um local de alto um local de alto 

risco como Osakarisco como Osakarisco como Osakarisco como Osaka....
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Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．Na atividade de clube e no dormitNa atividade de clube e no dormitNa atividade de clube e no dormitNa atividade de clube e no dormitóriorioriorio

➣➣➣➣ Se o aluno tiver Se o aluno tiver Se o aluno tiver Se o aluno tiver o sintoma de o sintoma de o sintoma de o sintoma de 

gripe ou o risco de ser infectadogripe ou o risco de ser infectadogripe ou o risco de ser infectadogripe ou o risco de ser infectado,,,,

・・・・Não deixeNão deixeNão deixeNão deixe----o participaro participaro participaro participar

em atividades.em atividades.em atividades.em atividades.

・・・・MantenhaMantenhaMantenhaMantenha----o em quarto separado o em quarto separado o em quarto separado o em quarto separado nnnnoooo        

dormitírio.dormitírio.dormitírio.dormitírio.
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Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．InteraInteraInteraInteração com amigos no restaurante o com amigos no restaurante o com amigos no restaurante o com amigos no restaurante 

ou no Karaokeou no Karaokeou no Karaokeou no Karaoke

➣➣➣➣ Não participar Não participar Não participar Não participar em atividade, em atividade, em atividade, em atividade, 

se tiver o risco de ser infectadose tiver o risco de ser infectadose tiver o risco de ser infectadose tiver o risco de ser infectado
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Pedimos ao residentes em Pedimos ao residentes em Pedimos ao residentes em Pedimos ao residentes em 

província de Nara que sejam província de Nara que sejam província de Nara que sejam província de Nara que sejam mmmmuuuuiiiittttoooo    

cautelosos contra infecção cautelosos contra infecção cautelosos contra infecção cautelosos contra infecção qqqquuuuaaaannnnddddoooo    

fizerem uma viagem de turismo ou fizerem uma viagem de turismo ou fizerem uma viagem de turismo ou fizerem uma viagem de turismo ou 

se divertem refeições em se divertem refeições em se divertem refeições em se divertem refeições em 

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes


