
Mensagem de Emergência da Prefeitura 
 

6ª Onda do COVID 
Medidas Preventivas Contra a Variante Ômicron  

                                    

O número de novos infectados na cidade aumentou bruscamente para 33 pessoas, 
durante um período de somente 6 dias (7 a 12 de janeiro). A prorporção de tal 
aumento em relação a uma população de 100 mil habitantes, equivale ao estágio 4 
(expansão explosiva) de contágio. 
 
O aumento se deve a confraternizações/festas do feriado de final/início do ano e a 
gradual predominância da mutante Omicron, que possui uma maior capacidade de 
trasmissão em comparação à variante Delta. Apesar de relatos que os casos da 
Ômicron não evoluem para um quadro clínico grave, um aumento súbito no número 
de casos pode comprometer o sistema público de saúde, além de afetar a prestação 
de serviços essenciais para a vida cotidiana. 
Portanto, solicitamos observar as medidas abaixo, a fim de proteger a si mesmo e 
seus entes queridos. 
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 CENTRO DE PREVENÇÃO E MEDIDAS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS 

Prefeito: Shigeki Tomida 

1. Medidas preventivas básicas (eficaz contra o Ômicron): 

① Usar uma máscara (descartável) e respeitar as pessoas que 

não podem utiliza-la 

② Higienizar as mãos com frequência 

③ Manter a distância social (1~ 2 metros). Evitar o contato 

próximo, locais fechados e congestionados. 

④ Ventilar frequentemente os locais fechados 

⑤ Caso o estado de saúde seja duvidoso, não ir ao trabalho ou 

escola. 

*Em caso de suspeita de contágio, realizar os exames gratuítos 

(4 locais no município) 

2. Cuidados ao se locomover 

① Evitar as regiões com grande proporção de contagiados 

② Em casos inevitáveis, efetuar o exame gratuíto antes e depois 

de se dirigir para tais regiões e procurar retornar no mesmo 

dia 

3. Cuidados nas refeições em restaurantes e etc. 

① No máximo de 4 pessoas e em um curto período de tempo 

(máx. 2 horas) 

② Usar uma máscara durante as conversas 

③ Utilizar estabelecimentos que adotam as medidas preventivas 

e que possuem o certificado da província (adesivo) 


