Medidas a Serem Tomadas pelas Cidades Anfitriãs e Outros
1. Conceitos básicos
○ Nas cidades anfitriãs, moradores dos municípios japoneses e de países e regiões participantes dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 irão promover o intercâmbio em vários campos, como esporte, cultura e
economia, com o intuito de revitalizar a comunidade regional e estabelecer um relacionamento duradouro que
cumpre o legado dos Jogos (436 inscrições, 507 municípios, 179 países e regiões parceiros (em 30 de outubro)).
〇 Embora não seja possível realizar atividades que incluem contato direto, as cidades anfitriãs de todo o Japão
estão promovendo atividades de intercâmbio e encorajamento mútuo com a delegação dos atletas e outros de
cada país por meio das redes sociais e plataformas online. Os preparativos para a recepção dos jogadores para os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 já estão em andamento, com iniciativas das cidades anfitriãs tais
como aprendizado do idioma, cultura, gastronomia e hinos nacionais dos países e regiões parceiros para dar
suporte aos atletas e outros.
〇 Rumo à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, as cidades anfitriãs que receberão os
atletas e outros são obrigadas a realizar medidas preventivas contra o COVID-19, mas por outro lado, é importante
que os atletas e os moradores possam realizar suficientemente as atividades de interação, mesmo durante a
pandemia.

2. Medidas específicas
〇 Para que os atletas e outros possam visitar as cidades anfitriãs com segurança e os moradores possam recebêlos com tranquilidade, as cidades que receberão os atletas e outros devem elaborar o “manual de recepção” que
resume as medidas preventivas contra infecção.
〇 Governos locais que serão apenas locais de treinamento pré-Jogos também devem implementar medidas
preventivas contra infecção e, portanto, também devem elaborar o “manual de recepção” semelhante ao das
cidades anfitriãs.
○ O governo nacional irá elaborar o “guia de orientação para elaborar o manual de recepção” e apoiará os governos
locais e as cidades anfitriãs na elaboração do manual.
※Se universidades ou empresas privadas locais atuarem como locais de treinamento pré-Jogos, solicita-se à
organização receptora que elabore igualmente o manual para implementar medidas preventivas contra infecções.
.※Mesmo nos locais de treinamento pré-Jogos para atletas e outros japoneses, as medidas preventivas contra
infecção serão implementadas de acordo com o guia de orientação.
○ No “guia de orientação”, as medidas preventivas serão apresentadas separadamente conforme necessário, pois
presume-se que as medidas exigidas sejam diferentes, dependendo de fatores como o tempo decorrido desde a
entrada dos atletas e outros no país, ou se é antes ou depois dos Jogos. O conteúdo específico segue nas
próximas páginas.
○ As cidades anfitriãs e outros e os países e regiões parceiros firmarão um acordo prévio sobre o cumprimento do
manual.
○ Os comitês CON/ CPN de cada país registrarão junto ao comitê de organização seus itinerários no Japão,
incluindo sua estadia nas cidades anfitriãs e nos locais de treinamento pré-Jogos.
○ O governo nacional, o comitê de organização, os governos locais e as cidades anfitriãs, as províncias, os comitês
COI, CPI, CON, CPN e outros compartilharão informações sobre o itinerário no Japão dos atletas e outros
registrados junto ao comitê organizador, situação de preparo para a elaboração dos manuais pelos governos locais
e situação dos acordos com os países e regiões parceiros..

