Pagpigil sa malawak napagkalat ng「COVID 19」
「Hokkaido」tugon sa Estado ng mga Panukalang Pang emerhensya
Lugar

Buong Rehiyon ng Hokkaido

Panahon

Abril 17 (Biyernes) ~ Mayo 31 (Linggo)

Pagsasagawa

Mga Paraan upang mapigilan ang malawak na pagkalat ng pagkahawa, pag
iwas sa 「3C」Pagsagawa ng 「Pamamaraan sa panibagong pamumuhay」

Pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng pagkahawa
■

Kahilingan na manatili sa tahanan

■

Pagsasara ng mga pasilidad・kahilingan na huwag magsagawa ng mga okasyon at
mga pagtitipon

Pagsasagawa ng 「Pamamaraan ng Bagong pamumuhay」
■

Mahigpit na pagsasagawa ng pamamaraan upang maiwasan ang pagkahawahan

■

Pagsasagawa ng「Hokkaido Social Distancing」

■

Pakikiisa na maiwasan ang pagkahawahan sa mga pamilihan at mga parke

Pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng pagkahawa
Pananatili sa tahanan
○

Hinihiling sa mga mamamayan nahuwag lumabas ng tahanan maliban sa pagpasok sa trabaho,
pamimili ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan, pag eehersisyo para sa kalusugan ng
katawan,

○ Kahilngan na huwag lumabas o pumunta sa lugar na maraming impeksiyon. Nagkaroon ng grupong
pagkahawahan sa Sapporo at hind matunton ang mga iba pang mga nahawahan.
○ Sa pagpasok sa trabaho gawin ang “iba-ibang oras ng pagpasok” iwasan ang “3C (closed na lugar,
crowded na lugar, close contact)” “Pagtatrabaho sa loob ng tahanan (Teleworking)”
○ Pinakahihiling na huwag pumunta sa lugar ng kainan at inuman sa Downtown na kung saan
magiging dahilan ng grupong pagkahawa.
○ Kahilingan sa mamamayan ng buong bansang Hapon na huwag pumunta o lumabas ng ibang
Preperektura
※Pagaaralan at pagdedesisyunan ng Espesyalista ang magiging sitwasyon sa ika 14 ng Mayo.

Pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng pagkahawa
■ Kahilingang itigil ang mga okasyon at pagtitipon
○

Itigil muna ang ang mga okasyon, pagtitipon, at paggamit ng mga pasilidad. 【Simula ngayon
hanggang Mayo 15,2020】

○

○

Pahabain ang Pansamantalang pagsasara ng mga eskwelahan maliban sa kolehiyo
hanggang Mayo 31, 2020.
Iwasan ang 「3C」maliban sa nasa itaas
※Pag aaralan at pagdedesisyunan ng Espesyalista ang Sitwasyon sa Mayo 14.

Pagsasagawa ng 「Panibagong Pamumuhay」
Pagsasagawa at pagpapatuloy ng mga pamamaraan sa panibagong pamumuhay
■

Iwas sa pagkahawa

○ Pinakahihiling ang「Paghuhugas ng kamay」at「Etiketa sapag ubo」

o ■ Pagsasagawa ng「Hokkaido Social Distancing」

○ Hinihiling na panatilihin ang distansya sa bawat isa nang mga dalawang dipa . Ito ay paraan
upang makaligtas ng maramimg buhay, kasama ang ating mga pamilya at iba pang mahal sa
buhay.
■ Iwas sa pagkahawa sa pamilihan at mga parke

○

Hinihiling sa mga mamayan at mga tagapangasiwa na magsagawa ng mga hakbang upang
maiwasan ang pagkahawahan sa loob ng pamilihan at mga parke.

