Kahilingan na makiisa upang maiwasan ang paglawak ng COVID19
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Alamin ang mga sitwasyon na
nagdudulot ng impeksyon at parating
gawin ang mga pamamaraan upang
maiwasan ito!
Mga Sitwasyon na nagdudulot ng paglawak ng Impeksyon

Walang
mask

×

１

Hindi
maganda ang
Bentilasyon

Pagpunta sa inuman

Maaring makalimutan ang
pag iingat kapag
napaparami ang pag inom

３

Maraming kasama sa
tahanan

Madaling paglawak ng
impeksyon dahilan sa
parating pagsasama

４

×

２

Malapit na
distansya sa
bawat isa

×

Pananatili
nang matagal

Pagkatpos ng trabaho o
breaktime

Dahilan sa pagiging
kampante, nag uusap
nang walang mask

Kilos na makakadulot ng
hingal o hirap ng paghinga

Madaling kumalat ang virus
sa isang kulob na lugar

５

Bago at pagkalabas ng
tahanan

Ang 3 C ay madaling
mangyari sa paggamit at
pagkain sa loob ng sasakyan

■Hokkaido Health Support Center-COVID 19
道庁 コ ロ ナ
検索

0 8 0 0 - 2 2 2 - 0 0 1 8 （libre）
※Walang ibang wika
※Residente ng Sapporo・Asahikawa・Hakodate・Otaru ay kumontak
sa kani-kanilang Munisipyo.

Pag iwas sa impeksyon
Bagong Istilo ng Hokkaido
７ Puntos+1

at

ay

Parating isagawa
Residente ng Hokkaido,
isagawa ang Ang Bagong Istilo ng Hokkaido

Panatilihin ang
distansya

Paghuhugas ng
kamay

Etiketa sa pag ubo

Iwasan ang 3 C

Wastong gamit ng
Online Services

Tamang
Bentilasyon

Paggamit ng Take
out at Delivery

Hinaan ang boses

Paggamit ng
COCOA

Pagbibigay halaga sa
kalusugan ng bawat isa

Mga Negosyante, isagawa ang ７Puntos +1

Paghuhugas ng kamay
at pagsuot ng mask

Pag iingat sa
sariling kalusugan

Tamang Bentilasyon

Panatilihin ang
Distansya

Kahilingan sa Parukyano
na magsuot ng mask at
maghugas ng kamay

Ipaalam sa mga
Parukyano

Paglinis at Disinfect

Paggamit ng COCOA

■Hokkaido Health Support Center-COVID 19
道庁 コ ロ ナ
検索

0 8 0 0 - 2 2 2 - 0 0 1 8 （Libreng Tawag）
※Walang ibang Wika
※ Residente ng Sapporo・Asahikawa・Hakodate・Otaru. Kumontak sa
kani-kanilang Munisipyo.

