Mga Magulang at Tagapag-Alaga
Ang pagkalat ng COVID-19 sa Hokkaido ay bumagal na, at ang bilang nang
mga bagong kaso sa kasalukuyan ay bumababa. Gayon pa man, ang pandemic
ay hindi pa tapos, at kailangan pa rin natin ang patuloy na maging matalas at
sanayin ang ibayong pag-iingat.
Ang mga eskwelahan ay magbubukas para sa bagong semestro sa ilalim
nang ganitong pangyayari, patuloy pa rin po kaming humihiling sa inyong
pakikipagtulungan upang mapangalagaan ang mga bata sa panganib ng
impeksyon. Pakiusap lang po na patuloy ninyong tingnan ang temperatura nang
inyong anak sa umaga at gabi, at panatilihin sa inyong tahanan kung sila ay
may ipinakikitang sintomas.
Ang kaligtasang pag-iingat ay isasagawa habang may klase at ang iba pang
gawain na may kaugnayan sa ewskwelahan, gaya ng, pagsisikap na iwasan
ang lugar o pook na mataas ang peligro (lugar na1) mahinang bentilasyon, 2)
dagsaang tao, at 3) Pag-uusap o malakasang boses na malapitan). Bilang
karagdagan, ang hakbang upang matiyak na may sapat na daloy ng hangin,
wastong paghuhugas ng mga kamay at tamang gawi ng pag-ubo, at atasang
lahat, kasama na rin ang mga kawani ng eskwelahan, na magsuot ng Takip sa
Mukha o Mask ay ipapatupad.
Hinihiling namin sa mga Magulang at Tagapag-alaga ang kasiguraduhan
nang paggamit ng mga bata ng Takip sa mukha o Mask sa eskwelahan. Sa
kasalukuyan, napakahirap makabili ng Mask, kaya humihingi po kami nang
tulong sa bawat maybahay at sa PTA alin man sa pagtulong sa paggawa ng
home-made masks, o kaya magbigay nang donasyon na mask sa eskwelahan
nang inyong anak. Maraming Salamat po sa inyong pakikipagtulungan at pangunawa.
【References】(From MEXT’s “Children’s Learning Support Site”) *Nihonggo lang po.
○

Let’s try! COVID-19 Prevention Anyone Can Do!
https://youtu.be/219-0tHGje8

○

How to Make Home-made Masks
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html

○

How to Wash Cloth Masks
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319009/20200319009.html
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