
Estado ng mga Panukalang pang Emergency tugon sa Pagkalat ng COVID 19

１ Mga Lugar

All regions of Hokkaido

２ Itatagal na Panahon

Friday, April 17, 2020 – Wednesday, May 6, 2020

３ Detalye ng Pagsasagawa

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.

■ Wastong paraan upang maiwasang mahawa

■ Kahilingan na manatili sa tahanan

■ Kahilingan na itigil ang paggamit ng pampublikong pasilidad para sa mga okasyon at pagtitipon

■ Panatilihin ang 「Hokkaido Social Distancing」

○ (Mga Residente at mga may-ari ng negosyo/mga manager ng Hokkaido ay

pinakikiusapan sa pagpapatupad ng tamang hakbangin laban sa impeksyon na may

kaugnayan sa paglabas na lubhang kailangan sa pang-araw-araw, gaya nang

pagpunta sa mga supermarket upang mamili ng mga mahalagang bagay o dili kaya

ang paglalakad sa parke. (Talata 9, Artikulo 24, Panukalang Espesyal(Special Measures)

■ PAKIUSAP NA MGA HAKBANGIN PARA MAIWASAN ANG IMPEKSYON SA MGA SUPERMARKET, PARKE at iba pa. 

(PAKIUSAP SA INYONG PAKIKIPAGTULUNGAN) 【Abril24, 2020 – Mayo 6, 2020】

【Simula Abril 17 hanggang Mayo 6】

【Simula Abril 17 hanggang Mayo 6】



■ PAKIUSAP NA MGA HAKBANGIN PARA MAIWASAN ANG IMPEKSYON SA MGA 

SUPERMARKET, PARKE AT IBA PA. (PAKIUSAP SA INTONG PAKIKIPAGTULUNGAN)

Layunin Puntiryang Madla Partikular Na Mga Sikap (Halimbawa)

○ Pagpigil upang maiwasan ang Tatlong

C (Saradong lugar o Closed spaces, 

Dagsaang lugar o Crowded places, 

Malapitang kontak na tagpuan o Close-

contact settings) sa mga supermarket, 

mga lugar ng shopping, at iba pa.

Lahat ng residente

ng Hokkaido

• Limitahan ang pagpunta sa groserya, at iba pa sa Isang beses kada

tatlong araw, imbis na araw-araw.

• Kung lalabas upang mamili, hangga’t maaari ay limitadong miembro

lamang ang mamimili. 

• Huwag mamili ng sobra sa inyong pangangailangang pagkain, at iba pa.

Mga May-ari ng 

Negosyo

【Sa mga Supermarket, at iba pa.】
• Mag-ukol ng ibang oras nang pamimili para lamang sa may mga edad o 

matatanda, para sa mga may kapansanan o may disability, para sa mga

nagdadalangtao, at iba pa.

• Limitahan ang bilang nang mga mamimili sa pamilihan sa pamamagitan

ng paglalagay ng tamang bilang lamang ng mga basket ng groserya, 

carts, at iba pa.

• Kanselahin ang mga espesyal na mga anunsyo ukol sa mga oras o petsa

na may malilikom na puntos.

• Isara ang mga lugar na kainan, palawakin ang mesang lagayan ng 

pinamili.

【Lugar ng Shoppin】
• Maglagay at magsabit ng mga banderito na nagsasaad ng impormasyon

tungkol sa TATLONG C. 

• Kanselahin ang mga espesyal na anunsyo ukol sa mga oras o petsa na

may malilikom na puntos.

• Gumamit ng de kulay na pangharang o marka upang maipatupad ang 

pisikal na distanya o social distancing

○ Pagpigil upang maiwasan ang Tatlong

C (Saradong lugar o Closed spaces, 

Dagsaang lugar o  Crowded places, 

Malapitang kontak na tagpuan o Close-

contact settings) sa parke at iba pa.

Lahat ng residente

Ng Hokkaido

• Pumunta sa mga hindi puntahing oras at limitadong tao.

• Sundin ang Pisikal na distansya mula sa ibang tao o (Social distancing)

Mga Manager

• Manawagan sa lahat upang makipagtulungan sa hakbangin upang

maiwasan ang impeksyon at ang tamang paggamit ng mga parke. At iba

pa.

・Iwasan ang mga dagsaang lugar/ oras sa parke.

・Ipaalam nang maaga na may limitasyon ang paggamit ng lugar/ 

pasilidad depende sa bilang ng mga taong bumisita at iba pa.


