Abril 17, 2020

Ang State of Emergency
・Ito ay ang Pagkakaisa ng mga mamamayan,
pulitiko,pampublikong grupo o samahan sa bawat rehiyon,
tauhang medical, espesyalista, negosyante na isagawa ang mga
pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagkalat at masugpo
ang Corona virus sa pamamagitan ng pananatili sa tahanan kung
walang mahalagang pakay. Ito ay makakatulong upang hindi
mahawaan at hindi makahawa ng ibang tao.
・Ito ay hindi kagaya ng “lockdown” na isinasagawa sa ibang
bansa na ang lumabag ay paparatangan ng parusa.

・Hindi mauubos ang mga bilihin kagaya ng pagkain at mga
gamit sa pang araw-araw na pamumuhay kaya hindi dapat mag
panic buying.

Hokkaido

Abril 17, 2020

Mga Hakbang ukol sa State of Emergency sa
Hokkaido tugon sa kumakalat na COVID19
Lugar

Buong rehiyon ng Hokkaido
Itatagal

Abril 17,2020 (Biyernes)～ Mayo 5 (Miyerkules)
Mga Hakbang na isasagawa

Ayon sa Batas na Artikulo 45 tugon sa pagpigil sa pagkalat
ng New Influenza at ang Artikulo 24 ng「Todoufuken/mga
Preperektura」ay magkasamang isasagawa.
１．Epektibong paraan ng pag iwas sa pagkahawa ng virus.
２．Kahilingan na manatili sa tahanan.
３．Kahilingan na itigil ang mga okasyon o pagtitipon.
４．Panatilihin ang Social Distancing.
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Estado ng mga Panukalang pang
Emergency

■Epektibong paraan upang makaiwas sa
pagkahawa.

Ang wastong paghuhugas ng kamay at
etiketa sa pag ubo
ay pinakahihiling.

◆Hinihiling po ang pang unawa at pakikiisa ng bawat isa.
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Estado ng mga Panukalang pang
Emergency

■Kahilingan na manatili sa tahanan.
・Maliban sa mahalagang pakay,
iwasang lumabas ng tahanan.
・Kung hindi kinakailangan, iwasang
pumunta o lumabas ng Sapporo.
※Mga mahalagang pakay
・Pagpunta sa Ospital, pag exercise o paglalakad sa labas para sa kalusugan.
・Pamimili ng pagkain, gamut at mga mahalagang gamit sa pamumuhay.
・Pagpasok sa trabaho.

◆Hinihiling po ang pang unawa at pakikiisa ng bawat isa.
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Estado ng mga Panukalang pang
Emergency

■Iba-ibang oras sa pagpasok sa trabaho, iwasan ang 3 C (closed o masikip na lugar, crowded na
lugar, close contact) Isagawa ang teleworking.

Iba ibang oras ng pasok sa trabaho,iwasan ang 3
C (closed o masikip na lugar, crowded na lugar,
close contact), pagsasagawa ng teleworking ay
pinakahihiling.

◆Hinihiling po ang pang unawa at pakikiisa ng bawat isa.
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Estado ng mga Panukalang pang
Emergency

■Hinihiling na iwasan pumunta sa mga lugar ng kainan at inuman sa
downtown.

Mahigpit na hinihiling na
iwasang pumunta sa mga
lugar ng kainan at inuman
sa downtown
（Kahilingan mula sa mga Espesyalista）
・Iwasang pumunta sa mga club, bar, lounge, izakaya na bukas
sa gabi hanggang madaling araw.
・Iwasang pumunta sa karaoke at live houses.

◆Hinihiling po ang pang unawa at pakikiisa ng bawat isa.
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Estado ng mga Panukalang pang
Emergency
■Hinihiling na iwasang lumabas at pumasok ng
Preperektura.

Hinihiling na iwasang lumabas at pumasok ng
Preperektura kung hindi mahalaga ang
pakay.Iwasan rin ang pag uwi sa
hometown at paglalakbay kung
hindi kinakailangan.
Lalo na sa panahon ng Golden Week ay
Mahigpit na hinihiling.
◆Hinihiling po ang pang unawa at pakikiisa ng bawat isa.
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Estado ng mga Panukalang pang
Emergency
■Kahilingan na itigil ang mga okasyon at pagtitipon

Hinihiling na itigil ang mga
okasyon at pagtitipon na
malaking dahilan ng
pagkahawaan.
◆Hinihiling po ang pang unawa at pakikiisa ng bawat isa.
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Esatado ng mga panukalang pang
Emergency
■Panatilihin ang Social Distancing [Hokkaido]
Panatilihing malayo ang distansya sa bawat isa.

「Kahilingan sa pagsasara」Mga sakop na Lugar
（Ayon sa Batas Artikulo 11）
○Entertainment
Facilities
○Educational
Facilities
○Teatro

Cabaret, Night club, Dance hall,
Bar etc...
Unibersidad, Vocational School,
Tutoring School

Teatro, sine at iba pa.

○Assembly・Exhibit
Facilities

Library, Museum at iba pa

○Commercial
Facilities

Bukod sa mga pang araw araw na
pangangailangan

