
 

Folha 1 
Pedidos do Governo de Gunma em combate a propagação do novo coronavirus 
Aos cidadãos de Gunma pedimos que :  
1) Fiquem em casa e só saiam pelos seguintes motivos :

① Para ir ao médico
② Para fazer compras de produtos essenciais

Não ir principalmente nos estabelecimentos abaixo citados em que o risco de 
transmissão é considerado maior .   

① Estabelecimentos noturnos ( boates, clubes, bares, karaoke, casas de show [live
house]) porque já foram registrados focos de contágio nestes tipos de
estabelecimentos.

② Faculdades e locais que oferecem aulas de reforço escolar até mesmo porque as
escolas de ensino primário, ginásio e colegial estão com as aulas suspensas.

③ Locais para prática de esportes e ginástica em geral e também caminhadas
individuais

④ Casas de jogos das sorte e jogos eletrônicos como : [mahjong game, pachinko e
game center] porque estes estabelecimentos são fechados, sem muita ventilação
e com aglomeração de pessoas ( 3 condições propícias para a transmissão do
vírus).

⑤ Cinemas, salas para reunião, bibliotecas, salões de exposição e outros locais que
haja concentração de pessoas pelos mesmos motivos que foi solicitado a
suspensão dos eventos em geral.

⑥ Lojas do comércio em geral com ambientes fechados, pouco ventilados ou com
aglomeração de pessoas, exceto supermercados e lojas que vendem produtos
essenciais.
※Informações mais detalhadas na folha 2

2) Evitar ir e vir das Províncias que declararam Estado de Emergência ( Saitama,
Chiba, Tóquio, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Fukuoka).

Evitar fazer e receber visita de parentes e amigos que vivem nas Províncias que 
declararam Estado de Emergência acima citadas e também evitar receber funcionários 
de empresas com endereço nessas Províncias.  



Folha 2 

〇 Locais e estabelecimentos que os cidadãos devem evitar ir 

-Restaurantes e similares que oferecem atendimento direto ao público

-Estabelecimentos com atividades recreativas, de lazer e diversão:
Boates, clubes noturnos, salões de dança, bares, casas de strip-tease, salas individuais
para projeção de filmes, internet café, locais para ler mangá, karaokê box, teatro, locais
que vendem bilhetes de apostas em corrida de cavalos ou corrida de carro, casas de show
(live house)

- Universidades e escolas de reforço escolar
Universidades, escolas profissionalizantes, qualquer tipo de instituição educacional ,
autoescolas, cursinhos e escolas de oferecem aulas de reforço escolar

- Estabelecimentos de lazer e prática de esportes
Ginásios, piscinas, boliches, academias de ginástica, casas de jogos da sorte como
[mahjong game e pachinko], casas de jogos eletrônicos (game center), etc.

- Espaços culturais e artísticos
Teatros, cinemas, auditórios, salões de apresentações em geral

- Salas para reuniões e exposições em geral
Salões de exposição, museus de cultura, artes e ciências, galerias de arte, bibliotecas,
hotéis ou pousadas ( esta restrição é válida para ambientes de uso coletivo )

- Lojas do comércio em geral
Lojas que não vendem produtos essenciais e nem oferecem serviços básicos.




