
Ações para Reduzir o Risco de Infecção

１ Evite o encontro com pessoas

２ Procure não sair da Província de Nagano; pessoas que não residem em Nagano, procure não 

visitar parentes em Nagano 

３ Tome medidas de controle de infecção mais rigorosas (vide o anexo)

４ Se não estiver se sentindo bem, consulte um médico imediatamente

A fim de proteger nossa valiosa vida e a subsistência, precisamos unir nossas 

forças para barrar a expansão da Variante Delta da Covid-19. 

Pedimos a cooperação de todos: 

Se proteja! Não propague o novo coronavírus!

Aviso Emergencial para Feriado de OBON

Declaração Conjunta dos residentes da Província de Nagano 
para combater a Variante Delta da Covid-19 



O grau de risco da Covid-19 é o maior 
de todos os tempos

━━ Durante o feriado de Obon, fortaleça o controle de infecção, tendo 
sempre em sua mente, a Variante Delta ━━

 Os casos de contágio por coronavírus da Província de Nagano têm sido 

causados pelo vírus com a mutação L452R (como a Variante Delta) que 

possui intesa transmissibilidade e alto risco de agravamento.

Resultado da triagem L452R (variante Delta)

Período

Número de 

Pacientes

Relatados①

Número de 

Exames ②

Resultado  

MutaçãoＬ452Ｒ

③

Porcentagem 

de Exames

(②/①)

Porcentagem 

da Mutação
Ｌ452Ｒ
(③/②)

19/jul ~ 25/jul 60 53 34 88.3％ 64.2％

26/jul ~ 1/ago 221 169 129 76.5％ 76.3％

2/ago ~ 8/ago 365 202 167 55.3％ 82.7％

 Aumento de pessoas com idade 

inferior a 50 anos com sintoma 

moderado, com necessidade de 

inalação de oxigênio.

Na 5ª onda, 21% do total de 

infecctados entre 40-50 anos se 

enquadraram no nível moderado; e 

7%, entre 20-30 anos. De agora em diante, existe uma

grande possibilidade de que o número

de pessoas infectadas aumente

rapidamente.

O número de casos aumenta após feriados

prolongados (período em que as pessoas

possuem mais oportunidades de encontro).

 Mesmo após o alarme médico, houve 
aumento de pessoas em recuperação.

Taxa de ocupação de leitos

11/julho 5.3％

6/agosto 28.0％（emissão de alarme médico）

11/agosto 36.1％

3ª onda (feriado de 

fim e início de Ano)

4ª semana/dez 79人

1ª semana/jan 131人

2ª semana/jan 422人

3ª semana/jan 332人

2ª onda (feriado 

Obon agosto/2020）

2ª semana 13人

3ª semana 17人

4ª semana 34人

5ª semana 73人

 O número de casos por dia atinge o recorde.

Em 12 de agosto: 84 pessoas（o Japão também atingiu o recorde de casos)

entre 20-30 anos

entre 40-50 anos

abaixo de 20 anos

acima de 60 anos

3ªonda 4ªonda 5ªonda

em 10/agosto/2021


