
Solicitação referente à 
medida de prevenção do Covid-19
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１．Até 2 semanas antes da viagem, atualizar a vacinação contra o Covid-19.

２．Antes da viagem, confirmar antecipadamente o teste negativo do PCR.  

３．Inscreva-se no seguro de viagem que atenda à infecção do Covid-19. 
* Para pessoas que atestarem positivo ou tiverem contato próximo com pessoas 

infectadas e necessitarem prorrogar ou trocar de hotel, alterar passagem aérea, 
realizar exames, internar, etc., as depesas serão por conta própria. Assim, solicitamos 
a inscrição no seguro de viagem.

* Muitas vezes a cobertura do seguro do cartão de crédito é insuficiente. 
Caso utilize o seguro do cartão de crédito, solicitamos que verifique o conteúdo com 
atenção. 
Caso a cobertura seja insuficiente, sugerimos a inscrição no seguro de viagem com 
cobertura suficiente.    

【Verificar antes da chegada à Okinawa e medidas de prevenção】

O Festival Mundial Uchinanchu tem a característica de muitos participantes
visitarem os parentes e amigos durante o evento.

Dentre os participantes que vem à Okinawa há pessoas com idade avançada e
há a possibilidade maior do risco de infecção e agravamento dos sintomas.

Para proteger a saúde do povo de Okinawa e dos participantes, gostaríamos da
compreensão do sistema médico de Okinawa e solicitamos respeitar as medidas
de prevenção contra o contágio do Covid-19 como segue abaixo.
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４．Caso tenha contato próximo com pessoas infectadas ou ateste positivo para 
o Covid-19 em Okinawa, será necessária a quarentena de 3 a 7 dias.  
Solicitamos que tragam os medicamentos de utilização habitual como 
antitérmico, etc.

５．Para uma viagem segura no Japão, confirmar previamente as  
informações sobre seguro e informações médicas no site abaixo: 
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

６．Caso as condições de saúde não estejam favoráveis, solicitamos o 
cancelamento ou adiamento da vinda à Okianawa. 

７．Utilize máscara durante o percurso em aviões até o Japão e Okinawa.

８．Em relação à influenza, solicitamos a vacinação de imunização 2 
semanas antes da viagem. 
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１．Durante a permanência, observar as medidas de prevenção tais 
como a utilização correta da máscara, verificação da saúde diária e 
evitar lugares fechados, aglomeração e proximidade. 

２．Mesmo atualmente, a maioria dos japoneses utilizam máscara. 
Assim, solicitamos seguir à risca a utilização da máscara durante 
a permanência no Japão.

３．Pessoas com febre, sintomas de gripe, etc., evitar sair. (Não encontrar com 
pessoas com alto risco de agravamento dos sintomas como pessoas de 
idade avançada, etc.) 

【Documentos anexos】
＜Folheto de medida individual para evitar a infecção＞ Inglês

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001485670.pdf
＜Nova etiqueta de viagem＞ e vídeo 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/traveletiquette/index.html
＜Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar – Referente à infecção do Covid-19 (Inglês）＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html

【Medidas gerais durante a permanência no Japão】
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１．Solicitamos cooperação para a higienização das mãos e verificação 
da temperatura antes de entrar nos locais como no Desfile da 
Véspera do Festival, Cerimônia de Abertura e Encerramento e 
eventos de cidades e vilas, etc.

２．Em caso de febre (acima de 37.5°C) ou sintomas de gripe será 
encaminhado para o estande de teste antígeno. Assim, siga as 
instruções da equipe de atendimento. Pessoas com febre e 
sintomas de gripe não poderão participar dos eventos. Pedimos 
compreensão.

３ Está proibido comer e beber fora dos locais indicados. Solicitamos a 
utilização da máscara exceto no momento das refeições. Evite 
conversar quando retirar a máscara.

【Medidas de prevenção nos eventos】

Solicitação referente à 
medida de prevenção do Covid-19


