
ポルトガル語

20 de maio de 2009①

Foi confirmado no dia 20 de Maio de 2009 às 8:45hrs o primeiro caso da nova gripe

(influenza A) em um rapaz de aproximadamente 20 anos residente na cidade de Otsu,

na Província de Shiga.

Os casos de gripe dessa vez registrados revelaram sintomas semelhantes ao da

influenza sazonal, verificando-se a recuperação das pessoas infectadas quando do

tratamento nos estágios iniciais da doença. Estaremos atualizando todas as informações

para afastar qualquer motivo para alarme e, por isso, solicitamos à população que

mantenha a calma.

Os sintomas da influenza A são febres acima de 38ºC, dor de garganta, coriza,

calafrios, entre outros. Caso apresente os sintomas da doença, não se dirija a um

hospital e entre em contato via telefone com a Consultoria de Saúde.

Consultoria de Saúde

Governo da Província de Shiga, Divisão de Promoção de Saúde

Telefone: 077-528-4983

Horário de Atendimento: 24 horas (somente em japonês)

Abaixo, medidas de prevenção contra a ampliação da infecção

Cidades demarcadas:

Otsu, Kusatsu, Ritto, Moriyama, Yasu e

Konan.

Período:

De 20 de Maio (quarta-feira) à 26 de Maio

(terça-feira).

○ Creches, escolas primárias, secundárias

e colegiais estarão fechadas neste período.

(Porém, todos os colegiais públicos estarão

fechados)

○ Saguões Públicos, Bibliotecas, etc

estarão fechados durante este período.

○ Eventos e atividades serão suspensos

durante este período.

※ Mesmo em cidades fora da área demar-

cada, poderão ser tomadas as mesmas medi-

das provisórias.



Formas de Prevenção

1. Lavar as mãos é extremamente eficiente para prevenir o contágio.

2. Utilize máscaras sempre que for sair de casa.

3. Evite locais com grande concentração de pessoas como reuniões, shows e concertos.

4. Evite viajar para locais com confirmação de incidência da nova gripe e também o contato com

pessoas já contaminadas.

5. Crie o hábito de se alimentar, repousar e dormir bem para o organismo criar resistência.

Lave sempre as mãos!! Faça gargarejos e use máscaras!!
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