
 
 
 

 
 

 

 

 

Contramedidas de infecção por coronavírus 

Aos poucos, o número de pessoas vacinadas contra a coronavírus está 

aumentando. Diz-se que leva cerca de 1 a 2 semanas após a vacinação para 

desenvolver anticorpos no corpo, e a vacinação não significa que o efeito será 

imediato. Além disso, o maior efeito de prevenção parece ser obtido 1 a 2 

semanas após a segunda vacinação, dependendo do fabricante. Deve-se notar 

aqui que as vacinas não previnem 100% da corona. Tanto as pessoas vacinadas quanto as não 

vacinadas devem continuar os cuidados, como usar máscaras, desinfetar as mãos e evitar 0 3-Mitsu. 

～ Recado da Shin-Ei ～       

Se as pessoas que trabalham na mesma fábrica forem vacinadas todas de uma vez, elas podem ter 

que faltar todas de uma vez devido a reações colaterais e podem afetar a produção da fábrica. O 

Tantousha pode a você a data da sua vacinação ou pedir para altere a data. Nesse caso, desde já 

agradecemos a sua cooperação. 

Além disso, depois de tomar a segunda dose da vacina, se possível, informe o Tantousha ou o 

escritório. Agradecemos sua compreensão e cooperação. 

Jamais dirija embriagado! 

Dirigir embriagado é um ato criminoso e perigoso que leva diretamente a um acidente 

grave. Se um motorista for preso por dirigir embriagado, ele será severamente punido 

conforme a tabela abaixo. Além disso, se o motorista for pego dirigindo embriagado, a 

pena para o dono do carro é de "até 5 anos de prisão ou multa de até 1 milhão de ienes", 

estipulada pela Lei de Trânsito Rodoviário. Em outras palavras, o dono do carro estará sujeito às 

mesmas penalidades que um motorista que estava dirigindo bêbado. Os passageiros e fornecedores 

de bebidas alcoólicas também serão punidos com pena de prisão de até 3 anos ou multa de até 

500.000 ienes. Mesmo uma pequena quantidade de álcool pode prejudicar o funcionamento do 

cérebro. Pode não ser capaz de virar uma curva que normalmente passa sem problemas ou ignorar 

o semáforo e colidir com um veículo que se aproxima. Por favor, se beber, não dirija! 

Tipo Situação Penalidades Pontuação  Consequência 

Shukiobi Unten 
Ao dirigir com álcool de 0,15 mg ou 

mais em 1ℓ de ar exalado 

Prisão de até 3 anos 

ou multa de até \500 

mil 

13 ou 25 

pontos 

Suspensão da 

carteira por 90 dias 

ou revogação (por 

2 anos) 

Sakeyoi Unten 

Estado em que não é possível dirigir 

normalmente devido ao consumo de 

álcool. A quantidade de álcool 

consumido é irrelevante. 

Prisão até 5 anos ou 

multa de até 1 milhão 

de ienes 

35 pontos 

Revogação de 

licença 

(por 3 anos) 

 

  Frase do mês                                                            Dept. Adm. 
Vamos realizar o AISATSU alegremente. 
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