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Tutukang Panahon ng paglaban sa 
COVID-19

12/12 ～12/25Sabado Biyernes

12/12 ～ １/15Sabado Biyernes

Masidhing pagsasagawa ng Pamamaraan para sa 
pagtatapos at bagong taon

Masidhing pagsasagawa ng Pamamaraan tulad ng 
Pananatili sa tahanan at pagpapaikli ng oras ng 
negosyo



①Pagkakataon ng salu-salo

②Pagkakataon ng madalas na Closed-contact

③Pagkakataon na makauwi ng sariling tahanan

Pagiging aktibo ng pagparoon parito
ng mga tao sa katapusan at bagong

taon



Pagpapaikli ng oras ng serbisyo sa lugar ng 

kainan o inuman

Panawagan para pag iwas sa pagpunta sa 

nasabing lugar

①Pag iwas sa peligro sa lugar ng kainan
o inuman

Patuloy na
kahilingan ※Pamamaraan hanggang12/25【Sapporo】



Iwasan ang pagtitipon nang higit 5 tao at 
pagsalu-salo nang matagal na oras na
lalagpas ng 2 oras

※Maliban sa Kasambahay

①Pag iwas sa Peligro sa lugar ng kainan
o inuman

Bagong kahilingan

Kabilang ang sariling tahanan ※Pamamaraan hanggang 1/15

【Buong Hokkaido】



②Pag iwas sa peligro ng Closed-contact

Patuloy

Kung hindi makakaiwas sa peligro ng 
impeksyon,

Bagong kahilingan

Sa Residente ng Sapporo at 

Huwag lumabas ng tahanan kung walang

madalian o mahalagang pakay

Asahikawa

※Ang Pamamaraang ito ay hanggang 12/25

【Sapporo・Asahikawa】



②Pag iwas sa peligro ng Closed-contact

Bagong kahilingan

Kung hindi makakaiwas sa peligro ng 
impeksyon

Huwag magparoon parito sa 「Mga
Prepektura na kung saan may 
kahilingan na manatili sa tahanan」
kung walang madalian o mahalagang
pakay

※Ang Pamamaraan ito ay hanggang 12/25

【Buong Hokkaido】



②Pag iwas sa peligro ng Closed-contact

Patuloy na
Kahilingan

※Ang mga taong mataas ang peligro ay ang mga may edad at may sarili o malalang karamdaman

Mas masidhing pag iingat o pagsagawa ng 
pamamaran tulad ng pagsuot ng mask, 
paghuhugas ng kamay at iba pa kung 
makikisalamuha sa mga tao na mataas ang 
peligro at magiging delikado ang buhay pag
nahawahan

※Ang Pamamaraang ito ay hanggang1/15

【Buong Hokkaido】



②Pag iwas sa peligro ng Closed-contact

Bagong Kahiligan

Ang pagbati para sa katapusan at 
bagong taon ay isagawa sa pamamagitan
ng internet 

※Ang pamamaraang ito ay hanggang 1/15

【Buong Hokkaido】



②Pag iwas sa peligro ng Closed-contact

Masidhing pagsasagawa ng Telework at 
iba’t ibang oras ng pagpasok sa trabaho

※Ang pamamaraang ito ay hanggagang 1/15

【Buong Hokkaido】
Bagong 

Kahilingan



Bigyang halaga ang magiging kalagayan
ng may edad sa sariling tahanan

Pag isipan na sa halip na umuwi ng 
sariling tahanan ay makipag usap sa 
pamamagitan ng internet

③Pag iwas sa peligro sa 

pag uwi sa sariling tahanan



Una, ay kumunsulta sa parating
pinupuntahang doktor

Sa walang parating pinupuntahang
doktor ay

Tumawag at kumunsulta sa numero na
nasa ibaba kung sarado ang mga
ospital dahilan sa katapusan at 
pagpasok ng bagong taon

※Ang Residente ng Sapporo, 
Asahikawa, Hakodate, at Otaru ay 
tumawag sa Health Center ng bawat
lungsod na nasabi

Lunsuran para sa Konsultasyon ukol sa 
impeksyon ng COVID-19（libreng tawag sa ２４oras）

０８００－２２２－００１８

Para sa Magpapatingin sa 
Doktor kung may lagnat

Tumawag at 
Kumunsulta muna!


