
Ukol sa Paunti-unting
Pagluluwag pagkaraan ng Hunyo

Hunyo 18, 2020

Punong Himpilan ng Pagsugpo sa COVID 19-Hokkaido



Pangatlong Baitang

Kategorya Kategorya
Panahon pagkalipatUnang Baitang Pangalawang Baitang

6/1～6/18 6/19～7/9 7/10～7/31 8/1～

Pag
ko
ntrol

sa
pag

labas
ng

tahana
n

Paggamit ng Pasilidad

Pag ensayo ng「Bagong Istilo ng 
Hokkaido」para sa pag iwas sa

COVID 19

（Pag ensayo ng Bagong Paraan ng 
Pamumuhay at iba pa）

Restawran,Bar,Night Club,Live House at iba
pa、

Maingat
na
Pagtugon

Paglabas at pagpunta sa ibang Preperektura nang
hindi kinakailangan

Paglabas at pagpunta sa Sapporo nang hindi
kinakailangan

L
i
m
i
t
a
d
o
n
g

P
a
g
g
a
m
i
t

n
g
 
P
a
s
i
l
i
d
a
d

Programa ng napagdesisyunang Pasilidad
ayon sa iba’t ibang uri

Restawran,Bar,Night Club,Live
House at iba pa、

Maingat na
Pagtugon

L
i
m
i
t
a
d
o
n
g

E
v
e
n
t Event sa Loob ng Gusali 100 katao pababa

Kapasidad na 50%

1,000 katao pababa

Kapasidad na 50%

5,000 katao pababa

Kapasidad na 50%

Pangkalahatan

Kapasidad na 50%

Event sa labas ng Gusali
200 katao pababa
Wastong Distansya

1,000 katao pababa
Wastong Distansya

5,000 katao pababa
Wastong Distansya

Pangkalahatan

Wastong Distansya

※ Pagsasagawa ng iba pang bagay kung sakaling hindi parin mapigilan ang impeksyon.

Paunti-unting Pagluluwag pagkaraan ng Hunyo

Pinayagang magbukas ang lahat nang saradong pasilidad simula noong
ika-1 ng Hunyo, alas-dose ng madaling araw.

Sunod-sunod na pagbubukas muli ng mga Pasilidad na handang

magsagawa ng 「Bagong Istilo ng Hokkaido」



Patungo sa ikalawang Baitang
（Pag kontrol sa paglabas ng tahanan at iba pa)

at iba pa ）
Wastong Pag ensayo ng「Bagong Istilo ng Hokkaido」

Para sa pag iwas sa COVID 19

Para sa
Mamamayan

ng 
Hokkaido

Alamin kung isinasagawa ang「Bagong
Istilo Hokkaido」sa paggamit ng mga
pasilidad.

Pag ensayo ng「Bagong paraan ng Pamumuhay」
（Paghuhugas ng kamay, wastong etiketa sa pag ubo）



Patungo sa ikalawang baitang
(para sa limitadong paggamit ng Pasilidad)

・Pagsasagawa ng「７Puntos」

（Pangangalaga sa kalusugan ng bawat manggagawa, 
pag disimpeksyon, paglilinis at iba pa）

Para sa mga
Negosyante

Patungo sa Pagpigil ng malawak na Impeksyon
Pag ensayo ng「Bagong Istilo ng Hokkaido」

Masusing pagsagawa ng
「Mga gabay ayon sa iba’t ibang uri」

・Aktibong paggamit ng

「Sistema ng Pag abiso ng COVID 19-Hokkaido」



Diskwento para sa Mamamayan ng Hokkaido

Sakop Paglalakbay ng Mamamayan ng 
Hokkaido sa loob ng Rehiyon

Presyo ng 
Diskwento

Pinakamalaki na ang kalahati ng  
Presyo
(Hanggang 10,000 yen)

Pag ensayo ng Bagong Istilo ng 

Hokkaido sa mga Akomodasyon

Paggunita ng Pagssagawa

Kapayapaan sa
pagggamit

Bilang taga-gamit
Pag ensayo ng Bagong Istilo ng Hokkaido

・Pagsisimula ng Special Site sa ika 25 ng Hunyo
at pamimili rito

・Mga sakop na Hotel at Ryokan

Travel Agency pag reserba sa (window, online)

（Ang paglalakbay simula Hulyo 1 ang sakop nito）

・Tingnan angＨＰpara sa impormasyon

、

Mamamayan ng Hokkaido



Yugto

１

Detalye ng Pagtugon Layunin

Pag ensayo ng Bagong Istilo ng Hokkaido

【Panawagan】※Subprefecture

Aktibong pagsagawa ng Bagong Istilo ng 

Hoikkaido at iba pa

Panibagong kaso ng impeksyon sa Iburi

Subprefecture（walang link）

2 kaso mahigit sa 1 araw

２

Talatuntunan ng Alerto

• Bilang ng bagong pasyente mahigit 10 katao sa

loob ng 2 araw Kasama ang maraming bilang na

walang link

• Sistema ng Medikal at pag momonitor nito ay 

magkasamang pagdesdesisyunan

３

【Alerto（Dapat pag ingatan）】

※Gobernador Pagpigil sa Paglabas ng tahanan

（Halimbawa）① Pagpigil sa paglabas ng tahanan sa araw ng pahinga

②Pagpigil sa pagpunta at paglabas ng Preperektura

③Pagpigil sa pagpunta sa lugar na malaki ang risk na

mahawahan

【Kahilingan】※Gobernador

Pagpigil sa paglabas ng tahanan

※Limitadong paggamit ng Pasilidad

Limitadong pagsasagawa ng EventD

Pag deklara ng 

Bansa ng State of 

Emergrency

Pagpigil sa paglawak （Pagsagawa ng ekstrang Pag iingat ）


