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Aos Responsáveis 

Conselho Municipal de Educação da Cidade de Tamba Sasayama 

 

（令和３年８月２０日時点 A partir do dia 20 de Agosto） 

Aviso sobre implementação de medidas de emergência relacionadas à  infecção por coronavírus 

na província de Hyogo 

 

    Expressamos nossos sinceros agradecimentos a todos os pais por sua compreensão e apoio 

às atividades educacionais da cidade de Tamba Sasayama. Agradecemos seus esforços para evi-

tar a propagação da infecção pelo coronavírus, lavando as mãos e medindo a temperatura antes 

de sair de casa. 

Em relação à notícia de 17 de agosto de 2021, a Prefeitura de Hyogo foi classificada como área 

de implementação da medida emergencial para a infecção por coronavírus. O período é de 20 de 

agosto de 2021 a 12 de setembro de 2021. Além disso, o número de novas pessoas infectadas 

estão aumentando dentro da jurisdição do Escritório de Saúde e Bem-Estar de Tamba, e as in-

fecções em adolescentes de 10 a 20 anos e as infecções domésticas estão aumentando. 

Conforme o controle de infecções determinadas na "Reunião da Sede de Controle de Infecção 

do Coronavírus da Prefeitura de Hyogo" realizada em 17 de agosto e na "29ª Reunião da Sede 

de Controle de Infecção do Coronavírus da Cidade de Tamba Sasayama" realizada em 19 de 

agosto. Em resposta às medidas preventivas, as seguintes medidas serão tomadas nas escola 

durante o período de 20 de agosto de 2021 (sexta-feira) até o cancelamento das medidas emer-

genciais. 

Portanto, daremos prioridade à saúde e segurança das crianças, e faremos o possível para 

prevenir as infecções tanto quanto possível nas escolas. Agradecemos sua compreensão e coop-

eração.Observe que podem ocorrer futuras alterações dependendo da situação. 

 

Nota 

１． Data  

A partir do dia 20 de Agosto de 2021. 

２．Público Alvo 

Escola maternal, jardim de infância, instituição infantil autorizada, escola primária, 

escola secundária, escola especial, creche, clube infantil 

３． Atividades Educacionais (※As alterações estão sublinhadas a baixo) 

（１）Com base no princípio de “Não levar para a escola e nem espalhar na escola”, 

tomaremos medidas de controle de infecção suficientes. 

Além disso, os eventos dentro do campus (escola aberta, explicações escolar, visitas de 

classe, etc.) onde atraem um grande número de pessoas, serão adiados ou cancelados, 

os festivais de atletismo não serão atendidos. Iremos lembrá-los das medidas minu-

ciosas de controle de infecção, como usar máscara, desinfetar e não ir a escola se não 

estiver se sentindo bem. Tomaremos todas as medidas necessárias em uma variedade 

de itens. 

 （２）  Sobre Viagem Escolar 

Com base na situação de rápida disseminação da infecção em todo o país e garantindo 

a saúde e segurança de crianças e alunos, previsto durante o período de imple-

mentação das medidas emergenciais da prefeitura de Hyogo com base nas "Diretrizes 

Básicas para Implementação de Viagens Escolares do ano de 2021”.  A viagem escolar 

será adiada até que a Prefeitura de Hyogo seja excluída da área de emergência. 

 （３）Aumento das medidas contra doenças infecciosas nas atividades do clube 

   



Depois de implementar as medidas de controle de infecção suficientes, realizaremos 

atividades mostrando mais atenção aos seguintes pontos. 

O local de implementação é apenas em sua escola (incluindo a equipe). (※ exceto) 

Com base nas "Diretrizes de Atividade do Clube da Escola Secundária da Cidade de 

Tamba Sasayama", "Atividades do Clube Atlético" e "Políticas sobre a Forma Ideal de 

Atividades do Clube Cultural", o horário de atividades devem ser de até 3 horas nos 

dias de semana (4 dias) durante o férias de verão, e após o segundo período de até de 2 

horas nos dias de semana (4 dias). 

Os jogos de prática e competições podem ser realizados a partir de 3 semanas antes do 

primeiro dia do torneio, e serão realizados nas escolas de segundo grau dentro na área 

(apenas duas escolas, sua escola e a escola parceira). 

※ Torneios listados na programação, torneios patrocinados pelo Centro de Organização 

de Esportes / Federação Cultural (incluindo suas classificatórias) e o Festival 

Nacional de Esportes (incluindo suas classificatórias). Ao participar, iremos confir-

mar as medidas de prevenção de infecção tomadas pelo organizador e nos esforçar 

para garantir que sejam totalmente implementadas. 

４． Pedido de implementações em casa 

（１）  Sobre as medidas de controle de infecção em casa 

   Se seu filho ou membro da família que mora com você, tiver um sintoma de resfriado, 

como febre, ou se você em processo do teste PCR, entre em contato com a escola e não 

vá à escola. (Será tratado como suspensão de comparecimento). Além disso, se você 

tiver febre na escola ou com alguma anormalidade em sua condição física, a 

princípio, você receberá alta da escola. Nesse caso, a escola entrará em contato com 

os pais. 

Se seu filho ou membro da família que mora com você for identificado como "infectado" 

ou "contato próximo" ou "suspeito de estar infectado", entre em contato com a escola 

imediatamente. 

Além disso, a escola não pode ser contatada à noite, feriados ou feriado prolongado. 

Nesse caso, use o sistema de contato usando a Internet através de um computador, 

smartphone, etc. Depois de inseridas, as informações serão entregues na escola. 

Endereço de contato 

 https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/ 

Evite sair desnecessariamente, tente prevenir a propagação da infecção. 

 （２）Sobre o controle de infecção em outras atividades fora da escola 

Se você frequentar um cursinho, clube esportivo, escola, etc., siga as me-

didas de prevenção de infecção implementadas e caso seu filho ou 

família apresentar um sintoma de resfriado, como febre ou um processo do teste 

PCR . Por favor, não participe de nenhuma atividade. No percurso de ir e sair da 

escola, certifique-se de usar máscara, evite comer e beber em lojas de conveniência, 

conversar, etc., e volte para casa imediatamente. 

５． Consultas 

   ・  https://pref-hyogo.school-sign.jp/     Consultas de dúvidas SNS (das 16:00 até 22:00)  

・  Consulta / Centro de consulta sobre Infecções na área de Tamba 

0795 -73-3765 （ Dias úteis 9:00～17:30)  079-552-7359 （Noite/Feriado） 

・Centro de Atendimento de Aconselhamento em Saúde para Coronavírus da Prefeitura de 

Hyogo 078-362-9980 (24 horas) 

https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/
https://pref-hyogo.school-sign.jp/

