
Mga Pangunahing Panukala
tugon sa COVID 19

※ Ito ay magiging gabay na napagdesisyunan
ng mga Espesyalista sa naganap na pagpupulong
noong Mayo 14. （Kung magpapatuloy ang ang
kahilingang ekstrang pag iingat ng mga
naitalagang Preperektura）

※Ang isang parte ng impormasyon na ito ay ginawang madaling maintindihan ng lahat



■ Pagbawi ng kahilingan na pagsasara ng mga
negosyo sa ilang lugar

（maliban sa Ishikari Subprefecture）

■ Pagdagdag ng Benepisyong pang Pinansyal

■ Paggawa ng「Panibagong Hokkaido Style」

Puntos



Kasalukyang Sitwasyon

北海道における新型コロナウイルスに関連した患者等の発生状況（R2.5.12現在）
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Bilang
ng Posi tibo

Bilang ng nagpa check up 9406 katao

Bilang ng Positibo 979 katao

Kasalukuyang bilang ng pasyente 409 katao

Bilang ng mga nasawi 68 katao

Bilang ng Negatibo                502 katao

Pagkabawas ng impeksiyon sa isang sandali subalit nasa mahigpit pang 
kalagayan

Kasaluyang sitwasyon at bilang ng mga pasyente sa Hokkaido(Mayo 12,2020)



Partikular na Pagsasagawa o Kilos

(３)Pag-agap sa bagong pagkahawahan at
paghanda sa mabilis na pagbibigay lunas
（Paghahanda）

(２)Pagpigil sa paglaganap（Pagpigil）

(１)Panibagong pagsasagawa（pagbabago）



Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Oras

Pabababain ang taas ng alonUnang Alon

Pangalawang Alon Bagong Paraan
ng Pamumuhay

Palakihin ang puwang ng impeksyonDeklarasyon ng State of Emergency 
sa loob lamang ng Hokkaido 

Panukala sa State of 
Emergency

pagluluwang

Pagpigil

Pagbabago

Paghahanda
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n

g B
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n
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te



（１）Panibagong Pagsasagawa（Pagbabago）

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Mamamayan × Negosyante

Rehiyon

Panatilihing may 2 
mmetro ang distanya

Wastong etiketa sa pag ubo Pagtatrabaho sa loob ng tahanan



(２)Pagpigil sa paglaganap（Pagpigil）

［Buong Hokkaido］
○ Pananatili sa tahanan（Ipagpapatuloy）
・Maliban kung may mahalagang pakay
Pananatili sa tahanan

○ Iwasan ang papunta o paglabas ng Sapporo 
（Ipagpapatuloy）
・Iwasang pumunta ng Sapporo o karatig lugar
kung hindi kinakailangan
Bawasan ang pagparoon at pagparito

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Para sa kaligtasan ng Buhay



（２）Pagpigil sa paglaganap（Pagpigil）

［Ishikari Subprefecture］

〇 Pagtigil sa paggamit ng mga Pasilidad
【Ipagpapatuloy】

〇 Pagtigil ng mga okasyon at pagtitipon
【Ipagpapatuloy】

［Para sa karatig lugar］

〇 Pagtigil sa paggamit ng Pasilidad ayon sa utos ng batas【Ipagpapatuloy】

〇 Pagtigil ng mga okasyon at pagtitipon【Ipagpapatuloy】

〇 Babawiin ang pagtigil ng paggamit ng mga pasilidad sa mga hindi sakop ng

utos ng batas.

Partikular na Pagsasagawa o Kilos



（２）Pagpigil sa paglaganap（Pagpigil）

【Mga pamantayang pagdedesisyunan para sa kahilingang pagsasara ng mga negosyo 】
na kailangan ring masunod ng bawat subprefecture

① Bilang ng bagong pasyente sa 1 araw １０katao pababa

② Bilang ng nahawahan liban sa closed contact sa１araw 3 katao pababa

（①② bilang sa loob ng isang linggo）

※Pagbabatayan rin ang sitwasyon ng serbisyong medikal

Partikular na Pagsasagawa o Kilos



（２）Pagpigil sa paglaganap（Pagpigil)

［Kaisipan ukol sa muling kahilingan（Bawat Promotion Bureau）］
Kung mangyayari ang mga sumusunod

① Magkakaroon ng bagong pasyente na aabot sa bilang na 2 talimbang (digit).
② ① Hindi matunton ang pinagmulan o kasaysayan ng pagkahawahan.

③ Pagkukumpara sa datos (data) ng pinakamaagang isang linggo at ng isang linggo
na nakalipas.

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Dibisyon Ishikari
Subprefecture

Iba pang Rehiyon

Night club,karaoke box,net café,sine,exhibition hall at
iba pa（mga lugar na sakop ng batas）

Walang
pagbabago

sa pagsunod sa
kahilingan sa
pagsasara ng 
mga negosyo

Walang pagbabago sa
pagsunod sa kahilingan

sa pagsasara ng mga
negosyo

Mga tindahan na ang sukat ng laki ay baba sa 1000㎡
Unebersidad,Tutorial School,Museo at iba pa Inangat na

Mga lugar na nabebenta o naglalabas ng alak na hindi
kabilang sa itaas.

Inangat na



［Mga Layunin hanggang katapusan ng Mayo（Buong Hokkaido］

〇Bilang ng bagong pasyente sa 1 araw １０katao pababa

○ Bilang ng nahawahan liban sa closed contact         ３katao pababa

（※ bilang sa loob ng isang linggo ）

○Bilang ng mga pasyente na nasa ospital ２５０katao pababa

（※Pagkaraan nito,ang layunin ay pababain ng 150 katao bilang paghahanda sa susunod na alon）

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Paghuhugas ng kamay Pagpasok sa iba ibang oras Pagtatrabaho sa loob
ng tahanan

Pananatili sa
loob ng tahanan

Panatilihin ang 
distansya

Wastong etiketa
sa pag ubo



［ Mga Layunin hanggang katapusan ng Mayo（Buong Hokkaido］

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Bilang ng bagong
pasyente sa １araw

Bilang ng pasyenteng
nahawahan liban sa close 

contact sa １araw

Bilang ng mga
pasyente na nasa

ospital

Layunin hanggang
Mayo 31

10katao
pababa

3katao pababa
250katao

pababa

5/6～12 12.6katao 3katao 349katao

Paghuhugas ng kamay Pagpasok sa iba ibang oras Pagtatrabaho sa loob
ng tahanan

Pananatili sa loob ng 
tahanan

Panatilihin ang 
distansya Wastong Etiketa sa pag ubo



(３) Pag-agap sa bagong pagkahawahan at paghanda sa mabilis na

pagbibigay lunas（Paghahanda）

○ Malawak na pagkahawa/impeksyon
Ang ｢malaking alon｣

ay gagawing｢maliit na alon｣

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

Pagpapalawak ng 
Antigen・ＰＣＲ

Check up

Maliksing
Operasyon ng 

「Hokkaido Cluster 
Team」

Maagap na
Pagdiskubre

ng impeksyon

Maliksing
pagpigil sa
impeksyon

Seguridad sa
pagkakaroon
ng Wastong
Serbisyong
Medikal

Seguridad sa pagkakaroon
ng pasilidad para sa mga
pasyenyeng malala at medyo

malala ang kalagayan. 
Paggamit ng akomodasyon
para sa mga nagpapagaling

na pasyente



② Sa mga negosyanteng malaki ang nabawas na kita

◎ Mga Paraan ng pagsuporta samganegosyante nanakiisa sapagpigil sapaglaganap ng impeksyon

「Bagong Paraan ng Pamumuhay」

ang mgasumusunod aymgabenepisyong matatanggap

100,000yen

※Ang benepisyong pinansyal ay matatanggap lamang alin man sa
dalawa na nasa itaas.

※Ang sakop ng Sapporo ay kasamang isasagawa ng Munisipalidad

50,000yen

① Sa mga Negosyanteng makiisa sa kahilingang pagsasara

Partikular na Pagsasagawa o Kilos

※Para sa mga negosyante na sa palagay ng Gobyerno ay maaaring bigyan ng benepisyo na ito.



Paggawa ng「Bagong Hokkaido Style」na paraan ng Pamumuhay sa gitna ng COVID 19

Paraan ng Pamumuhay
ng Mamamayan

・３Pangunahing
Etiketa at iba pa

取組の可視化

Modelo ng
pagkakaisa ng
Mamamayan at
Negosyante

Mga bagong Pamamaraan

Tsansa sa pagpapalaki
ng Negosyo

Magagamit
nang ligtas

Maging ligtas na
tagapagtangkilik
o
parokyano

Pagkakaisa

Ang pagsisikap at 
pagkakaisa ay may 
magandang bunga

Pamamaraan ng

pangangalakal ng 
Negosyante

・Social Distancing 
at iba pa

Anyo ng Layunin

Pagtatag ng「Bagong Hokkaido Style」sa pakiisa ng mga Mamamayan at mga Mangangalakal

Pagbawas ng panganib
na mahawahan

Babaguhin
Babaguhin

Ligtas na Deklarasyon ng [Bagong 
Hokkaido Style]

Deklarasyon sa mahigpit na pagsasagawa ng 
mga sumusunod

<Larawan ng ligtas na deklarasyon mula sa
mga negosyante>

1. Mahigpit na pag iwas sa 3 C
・madalas na pagpapalit ng hangin sa loob
ng silid
・limitadong bilang ng mga parokyano
2.Mga Paraan upang mapigil ang impeksyon
・hindi papapasukin ang taong may lagnat
3. Mga Ligtas na Pasilidad
・ paglalagay ng alcohol
・paglalagay ng thermometer



Mga Hakbang na dapat gawin（Isasagawa bilang isang Mamamayan ng Hokkaido）

Maging matuwid sa pagsasagawa ng mga paraan na maaaring gawin

Bansa
・Paglalabas ng Pamamaraan ng Pagpigil sa impeksyon ayon sa kategorya ng Negosyo

Asosasyon ng mga Mangangalakal

Rehiyon Munisipalidad

Pagsasagawa ng「Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay」

Mamamayan ng Hokkaido

・Paglalabas ng mga Pamamaraan
・Panawagan sa pagsasagawa ng「Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay」

Negosyante・Residente



Benepisyong Pinansyal sa
pagpapatuloy ng Negosyo

Pang Emerhensyang Suporta sa Small and 
Medium Business tugon sa pagpigil sa

impeksyon

Modelongnegosyoat  pamamaraan upangmakaiwas

sapaglaganapng impeksyon

・Pinakamataas 500,000 yen

・Halaga Bansa2/3 + Rehiyon1/12
※Sagutin ng Negosyante1/4

・Pinakamataas 1,000,000 yen

・Halaga 3/4

S
h
o
p

Lunas para sa mga

negosyong hindi

makakaiwas sa 3 C

L
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Pagsubok sa

pagbebenta sa

pamamagitan ng internet 

o pag dedeliber

Pagsasagawa ng negosyo

sa local

Area na may 

wastong pasilidad

・補助上限額 50万円
Pangkalahatang Suporta para sa

impeksyon
Small or Middle Business

・Magpapadala ng Espesyalista upang

makapag konsulta nang walang bayad.

Ko
ns

ula
tasy

on

Hindi alam ang paraan

ng pagtanggap ng 

Benepisyo

・Suporta ng mga Samahan para sa Hotel・Ryoukan、

Entertainment、Bus・Taxi industry

Pamamaraan ng mga lugar ng kainan at inuman

tugon sa pag iwas sa paglaganap ng impeksyon

・Lugar ng Kainan at inuman Paggawa at pamamahagi ng impormasyon

ukol sa pag iwas sa impeksyon sa pamamagitan ng poster o internet

○ Mga Suporta sa Pagsasagawa ng Layunin

Pinakahihiling na isagawa na ngayon

（Halimbawa ng pagsasagawa）

○Magdikit ng larawan bakas ng paa sa sahig at larawan ng social distance sa pagitan ng mga upuan upang mapanatili ang distansya sa bawat isa.

○Paggawa ng poster o leaflet ukol sa sariling pamamaraan

Mga Aksyon ng Mamamayan patungo sa・「Bagong Paraan ng Pamumuhay」


