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Ang Hokkaido lamang ang magiging 「Lebel ３
」

■Sa Kasalukuyan,ang Hokkaido lamang ang naging

lebel 3 na kung saan ang lebel ng buong bansa ay 

nasa lebel II
Japan I II III Ⅳ
Hokkaido

１ ２ ４ ５３

■Ayon sa 4 na lebel ng impeksyon na inerekomenda

ng pambansang subcommittee ang Hokkaido ay 

nagtalaga ng ５ palapag o lebel ng alerto para sa 

maagap na pagtugon



Karagdagang kahilingan sa residente ng Hokkaido 

lalu na sa mga natanging mga lugar at sector ng 

negosyo na pauntiin ang mga sosyalidad na mga

aktibidades upang hindi maging malaki ang epekto ng 

impeksyon sa ekonomiya ayon sa batas

Pangunahing Konsepto ng 「Lebel 3 ng Alerto」

Napakahalagang lebel upang maiwasan na

lumawak pa higit sa ngayon ang impeksyon



Panahon ng Pinagtuunang
Pamamaraan ng Panlaban

11/７(Sabado)～11/27(Biyernes)

Patuloy na kahilingan ng pakikiisa upang
maiwasan ang paglawak pa ng impeksyon



Mga Pamamaraan ng Panlaban

Mga Pinagtuunang Pamamaraang upang maiwasang

lumawak pa higit sa ngayon ang impeksyon

①Kahilingan para sa kooperasyon ayon sa Special 

Measures Artikulo 24 Talata 9 （magkahiwalay na

kahilingan ng Lungsod ng Sapporo at buong Rehiyon

ng Hokkaido）
②Mas lalong pinatibay na panlaban upang hindi na

lumawak ang impeksyon sa Hokkaido



１

Importanteng Kahilingan ng Kooperasyon sa Lungsod ng Sapporo①

Pagtaas ng peligro dahilan sa impeksyon dulot ng talsik ng laway

Pagiging

kampante sa 

pag iingat

Pagtanggal ng

mask

Paglakas ng

boses

Residente at mga nananatili sa Hokkaido

Gawin nang wasto ang mga pamamaraan na maiwasan ang 

peligro ng impeksyon lalu na sa mga lugar ng inuman

Palaging Magsuot ng mask



１

※1 Lugar sa paligid ng Minami 3 jo Nishi 2 chome, Minami 3 jo Nishi 6 chome, Minami 8 jo Nishi 2 chome, Minami 8 jo Nishi 6 chome

※2 Maliban sa mga lugar naglalabas ng alak mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi

Iwasang pumunta sa mga ※1 lugar sa 
Susukino

Importanteng Kahilingan ng Kooperasyon sa Lungsod ng Sapporo②

na kung saan ※2 naglalabas ng 

alak simula alas 10 ng gabi

hanggang alas 5 ng umaga

Residente at mga nananatili sa Hokkaido



Mga May ari ng Negosyo sa Lungsod ng Sapporo２

※Mga lugar sa paligid ng Minami 3 jo Nishi 2 chome, Minami 3 jo Nishi 6 chome, Minami 8 jo Nishi 2 chome, Minami 8 jo Nishi 6 chome

Importanteng Kahilingan ng Kooperasyon sa Lungsod ng Sapporo③

Paikliin ang oras ng 

serbisyo ng mga lugar ng 

kainan at inuman sa ※area 

ng Susukino



１
Piliin at gamitin ang mga pasilidad o 
mga tindahan na nagsasagawa ng
「Bagong Istilo ng Hokkaido」

Residente at mga nananatili sa Hokkaido

Kahilingan ng Kooperasyon sa buong Hokkaido①



Kahilingan para sa Kooperasyon sa buong Hokkaido②

■Huwag lumabas ng tahanan
kung hindi maganda ang 
pakiramdam ng katawan

■Palaging magsuot ng mask, 
wastong paghuhugas ng 
kamay upang maiwasan ang 
peligro ng impeksyon



Paghahanda sa pagsasagawa ng
「Telework」

Paggamit ng 「Hokkaido Corona 
Notification System at COVID-19 
Contact Confirming Application （
COCOA）」

Kahilingan para sa Kooperasyon sa buong Hokkaido ③

Pagsasagawa ng 「Iba’t ibang oras

ng pagpasok」

Pagtatrabaho sa  
tahanan

Pagpasok sa iba’t
ibang oras

Paggamit ng COCOA 
at Hokkaido Corona 
Notification System



３
Wastong pagsasagawa ng 「Bagong Istilo ng 

Hokkaido」 at mga panlaban upang makaiwas sa 
impeksyon

Mga May ari ng Negosyo

Kahilingan para sa Kooperasyon sa buong Hokkaido ④



Pagsasagawa ng mga Panlaban upang maiwasan ang impeksyon sa Hokkaido①

Sistema ng Konsultasyon, Pangangalagang medikal, Eksamen１
■Pagbabasta nang higit sa 600 na institusyon ng 
Medikal na kung saan pwede ma eksamen ang mga 
pasyente na may lagnat Ospital

■Lalong pagtibayin ang Sistema ng ＰＣＲ Test at kung 
maaari ay makapag eksamen ng ２,５５０ katao sa 1 araw

■Lalong Patibayin ang Sistema ng pagtugon sa mga 
subprefecture sa oras na magkaroon ng maramihang impeksyon
o cluster



Karagdagang Panawagan２

Pagsasagawa ng mga Panlaban upang maiwasan ang impeksyon sa Hokkaido ②

■Pagbibigay impormasyon ukol sa paghahanda sa 
Influenza sa panahon ng Pandemya

■Pagbibigay impormasyon ukol sa pasilidad na ginagamit ng
karamihan

■Pagbibigay ng mensahe sa mga kabataan sa 
pamamagitan ng SNS

■Paghikayat sa mga parukyano na I register ang Hokkaido
Corona Notification System


