
Data, 13 de setembro de 2021. 
 

MENSAGEM DO GOVERNADOR 

 

¡ Eu sou IBARAGI Ryuta, governador da província de Okayama.     

¡  Agradecemos a todos os provincianos pela compreensão e cooperação às 
exigências árduas durante o Estado de Emergência.     

¡   O Estado de Emergência cessou no dia 12 de setembro, mas a partir do dia 
13 até o final do mes de setembro, segue-se as Medidas Prioritárias de 
Prevenção da Propagação do COVID-19. As áreas indicadas para 
implementação das medidas prioritárias são a cidade de Okayama, e 
outros 17 municípios.   

¡  Principais pontos de alterações:      

¡  PRIMEIRO: o horário comercial dos restaurantes de toda a província deve 
ser reduzido para até às 20h. O fornecimento de bebidas alcoólicas nas 
áreas indicadas para medidas prioritárias deve ser banido em qualquer 
horário. Nas demais áreas da província, o fornecimento de bebidas 
alcoólicas deve ser até às 19h.      

¡  SEGUNDO: os estabelecimentos das áreas de medidas prioritárias, que 
acolhem um público grande, também devem reduzir o horário comercial 
para até às 20h. As demais áreas ficam isentas desta medida. 
  

¡  Não há grande alterações quanto às exigências para evitar a saída 
desnecessária ou sem urgência e a redução do número de funcionários 
para 70%, na frequência por dia ao local de trabalho.  

  

¡  Principalmente, exigimos que não se desloquem sem necessidade ou sem 
urgência para outras províncias, durante os feriados, mesmo sendo para 
visitar a família ou para passeios.  

  

¡  Atualmente o número de infectados finalmente mostra uma tendência para 
diminuir, porém ainda não podemos relaxar.  

  

¡  As circunstâncias mudaram para as Medidas Prioritárias, mas isto não 
significa que a nossa província tornou-se numa área segura. Assim, 
seguimos com as exigências da mesma forma como foi implementado as 
medidas durante o Estado de Emergência, para todas as regiões desta 
província. 
  

¡  Seguiremos ainda por um longo tempo nesta situação de dificuldades, mas 
pedimos novamente aos residentes e negociantes da província, a 
compreensão e cooperação com o objetivo de voltar à situação normal o 
mais rápido possível.   


