
19 de maio de 2020  

 

 [Pedido para as pessoas que vierem para a Associação Internacional de Toyota e se ajustar ao 

novo estilo de vida ] 

 

Revimos uma parte das normas de orientação decretada no dia 19 de maio para se adequar 

ao novo estilo, e com relação aos eventos da província de Aichi iremos afrouxar gradativamente 

as restrições, e seguindo as normas para evitar a propagação da infecção, no dia 22 de julho 

(quarta) iremos reabrir. Contamos com a colaboração de todos. 

 

●Orientação básica: 「não se infectar ・ não transmitir, cada um precisa cuidar de sí」 

・Pedimos que usem a máscara e desinfetem as mãos e os dedos quando forem usar o recinto. E trazer lenço 

próprio. 

・Vamos evitar lugares fechados, aglomerações e contato muito próximo. 

 

●Com relação as medidas de prevenção de contágio 

1. Medidas de prevenção 

・ Usar máscara quando for entrar no recinto. Se não tiver nenhuma, poderá fazer um simples com os 

materiais que tem em frente ao hall do elevador. 

・ Quando entrar e quando for embora, esterilizar as mãos e os dedos. 

・ Após o uso da cadeira, mesa, lousa, etc, favor  esterilizar. (Pedir os materias de esterilização para os 

organizadores ou para o pessoal do escritório. 

・ Para as pessoas que vem de carro com alguém, para evitar agromeração, pedimos para o acompanhante 

aguardar no carro ou voltar para casa e esperar até dar a hora. 

・ Os materiais de uso comum (caneta para lousa, etc) poderão ser usados normalmente, mas se preferir 

poderá trazer o seu próprio. 

2．Com relação a quantidade de pessoas no local. 

・ Número máximo de pessoas por sala [1/2 da capacidade de cada sala] 

Global Square - 60 pessoas (30 pessoas do lado da tela e 30 pessoas do lado da biblioteca);  sala dos 

voluntários １, ２ e biblioteca - 10 pessoas; sala de consulta - 8 pessoas; sala de reunião 32 - 40 pessoas; sala 

de reunião 33 – 20 pessoas; sala de reunião 34 – 30 pessoas ※ sala de reunião 31 não será usado. 

 

●Com relação a utilização 

・ Manter uma distância de mais de 1 m de um lugar para o outro. 

・ Vamos tomar cuidado para não ter contato direto ou indireto. 

・ Iremos manter as portas e janelas abertas, mas se for fazer a ventilação, ventilaremos por 5 minutos a 

cada 1 hora. 

・ Pessoas que apresentarem os seguintes sintomas não poderão entrar no recinto: 

- pessoas que apresentarem febre contínua; 

- pessoas que apresentarem sintomas de gripe (febre, tosse, dor de garganta) ou outros sintomas como 

cansaço (sensação de cansaço) ou falta de ar (dificuldade para respirar); 

- pessoas oriendas de países ou regiões de risco onde o governo japonês estabeleceu normas como 



permanecer em observação por um período de duas semanas ou proibiu a entrada, ou para as pessoas que 

voltaram destes países ou regiões de risco ou pessoas que tiveram contato próximo com essas pessoas destes 

locais. 

 

●Outros  

・Se ocorrer algo que não consta nas orientações, favor comunicar os organizadores ou o funcionário do 

escritório. 

・Essas orientações serão aplicadas, por enquanto, à partir do dia 22 de julho de 2020. 


