
Mensagem do Governador sobre a disseminação 
simultânea do COVID-19 e a influenza sazonal 

 
 Há a tendência de aumentar o número de novos infeccionados do 
COVID-19. 
 E neste inverno, preocupamo-nos com uma disseminação simultânea com a 
influenza sazonal que poderá novamente deixar o sistema de atendimento 
médico-hospitalar em crise.  
 Para que possamos levar em compatibilidade a prevenção de disseminação 
com a atividade socioeconômica, pedimos o máximo cuidado a ser tomado, 
quanto às medidas de prevenção da infecção e os provimentos em caso de 
uma disseminação.  

 

◯ Persistir quantos às medidas básicas de prevenção 
  Ter o máximo de cuidado quanto às medidas básicas de prevenção, 
como usar máscaras, lavar as mãos, higiene das mãos e dedos, evitar 
os 3 “mitsus” (local fechado, aglomeração, falta de espaço). 
  Principalmente quanto à exigência na ventilação do ambiente, mesmo 
com o uso de aquecedores de ar.  
  

◯ Preparações em caso de indisposição física 
 Comprar e deixar reservado o kit de Teste Rápido de Antígeno* para 
COVID em caso de qualquer mal-estar como febre, e/ou analgésicos e 
antipiréticos em caso de Atenção Domiciliar (AD).  
* Deve ser um produto para uso médico “iryō-yō (医療用)”  

descrito como“体外診断用医薬品”(para diagnóstico in vitro), 

 reconhecido pelo país e que não seja para uso de pesquisa “kenkyu-yō”. 

  Ou um kit de Teste Rápido de Antígeno de venda livre,  

para uso comum “ippan-yō (一般用)”.   
Kit de Teste Rápido de Antígeno “iryō-yō” da província 

Lista da farmácia (Assoc. Farmacéutica de Okayama)  

◯ Vacinação com antecedência 
 Tomar a vacina com antecedência, contra COVID-19 e contra  
influenza sazonal.  
 Vacina contra COVID-19 

Pedimos que tomem a vacina contra a variante Omicron com 
antecedência para evitar a infecção ou o agravamento dos 
sintomas.  

 Vacina contra influenza 
Para quem pensa em tomar vacina, pedimos que tomem o mais 
rápido possível. 
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