
18 de novembro de 2020 

Código de Conduta da Província de Fukui (ver13)  
Aos cidadãos de Fukui, para prevenirmos da infecção por novo coronavírus (COVID 19), 

solicito a todos que sigam seguintes diretrizes.   
Governador da Província de Fukui 

Sugimoto Tatsuji  
“ Aos cidadãos de Fukui” 
1 Hábitos básicos como uso de máscara 

□ Certifique-se de usar uma máscara sem falta (a menos que você esteja ao ar livre 

e não haja ninguém por perto). Além disso, ao remover a máscara para refeições 

sociais e/ou refeições em grupo é necessário manter cuidado para não 

conversarem em voz alta. 

□ Mantenha distância das pessoas (2m máximo possível). 

□ Lave as mãos ao chegar em casa e antes das refeições. Evite de tocar facilmente 

nos "olhos", "orifício do nariz" e a "boca". 

□ Em caso de viagens para outras províncias, certifique-se saber profundamente a 

situação sobre a infecção do destino e implemente exaustivamente as medidas 

básicas de prevenção contra a infecção. 
 

2  Reduzir o risco de infecção 
□ Evite as 3 condições de riscos (três espaços densos) como “ fechado e pouca 

ventilação” “ lugares lotados de pessoas” “ambientes que precisa conversar em 

voz alta” 

□ Estejem cientes diante das situações onde há tendência de risco de aumento de 

infecção tais como encontros sociais que acompanham bebidas alcólicas e/ou 

refeições em grande números de pessoas etc. 

□ Ao utilizar estabelecimentos comerciais em geral, certifique-se se, na entrada 

está afixado o adesivo que indica “Prevenção Completa contra Infecção”, e 

também coopere com as medidas implementadas pelos estabelecimentos 

comercias.  

□ Vamos implementar o aplicativo de confirmação de contato (COCOA). 

Se você receber uma notificação deste aplicativo, entre em contato com  

Centro de Consulta e Diagnóstico (0776-20-0795) e faça uma consulta.  
3  Se você não estiver se sentindo bem 

□ Procure verificar sua condição física, como medição de temperatura, e se não 

estiver se sentindo bem, não se esforce para sair de casa ou ir ao trabalho. 

□ Se tiver sintomas como febre, faça uma consulta por telefone com o médico de 



família, e / ou instituição médica mais próxima. 
Se não tiver um médico de família ou se tiver dúvida onde fazer consulta ligue 

para o Centro de Consulta e Diagnóstico (0776-20-0795) e faça uma consulta por 

telefone. 
□ Se tiver um membro da famlia que não esteteje bem de saúde, divida o espaço 

para refeições e quartos.  
“ Aos empresários e donos de estabelecimentos ” 
 
4  Para oferecer tranquilidade no ambiente de trabalho e nos 

estabelecimentos em geral   
□ Favor seguir as diretrizes de prevenção de propagação de infecções e afixe o 

adesivo que indica "Declaração Completa de Prevenção de Infecção"., 

□ Favor registrar as informações de contato dos clientes para caso ocorra a infecção. 

No caso improvável de uma infecção, favor de cooperar com a investigação do 

Centro de Saúde, tais como testes de PCR, apresentação de lista de nomes dos 

usuários. 

□ Evite criar três áreas densas no local de trabalho, incluindo o fumódromo, 

vestiários e refeitório dos funcionários. 

□ Rever o estilo de trabalho, tais como trabalhar em casa (teletrabalho) e 

introdução do sistema de turnos. 
 

“ Aos cidadãos e empresários e donos de estabelecimentos ” 
 

5 Não difame não insulte e não discrimine 
□ Nunca faça qualquer difamação ou atos discriminatórios às pessoas infectadas, 

e/ou equipe médicas e pessoas que tiveram alto grau de contatos e famílias dos 

mesmos. 
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