
Kahilingan para sa Kooperasyon sa Tutukang Panahon ng 
Pamamaraan ng Paglaban sa Impeksyon

Ang bilang ng bagong kaso ng impeksyon sa Hokkaido ay kasalukuyang bumababa, kaya ang bilang rin

ng mga naka confine na pasyente ay nabawasan, subalit patuloy parin angmahirap na kalagayan ng bansa at

nagdeklara ng State of Emergency. Ngayon ay panahon ng pagpasok ng mga bagong empleyado, paglipat

ng lugar ng trabaho, pagtatapos ng pag aaral at pagpasok sa eskwelahan na maaaring maging dahilan ng

paglabas at pagkakaroon ng salu-salo o pagtitipon ng mga mamamayan. Kaya upang paghahanda sa muling

paglawak ng impeksyon at upang magkaroon ng mapayapang sitwasyon na kung saan makakapag

pabakuna nang ligtas, kailangan ang bawat mamamayan ay lalong maging maingat at masidhing tupdin ang

mga pamamaraan ng panlaban sa impeksyon na makakabawas sa pasanin ng medikasyon, kaya simula sa

mga lugar ng kainan at inuman na kung saan mataas ang peligro ng impeksyon.

Ang pamamaraan na isinasagawa sa lungsod ng Sapporo ay lalong pagbubutihin upang maiwasan ang

muling paglawak ng impeksyon sa buong Hokkaido. Ang Pamamaraan ng Panlaban na isinasagawa sa

buong Hokkaido ay pananatilihin sa panahon ng State of Emergency.

Patuloy na hinihiling sa mga mamamayan at negosyante ng Hokkaido ang pakikiisa sa pagsasagawa ng

mga pamamaraan ng panlaban.

対象地域との不要不急の

Kahilingan para sa itinakdang mga lugar

Kahilingan sa buong Hokkaido

Puntos ng Pamamaraan ng Panlaban

PANAHON: 2/16 (MAR) ~ 2/28 (LIN)

PANAHON: SA LOOB NG STATE OF EMERGENCY

<<RESIDENTE AT NANANATILI SA HOKKAIDO>>

◼ Kung hindi maiiwasan ang peligro ng impeksyon,
• Iwasang lumabas ng tahanan sa Sapporo City o Otaru City kung walang mahalagang pakay.

• Iwasang magparoon parito sa Sapporo City o Otaru City kung walang mahalagang pakay.

<<NEGOSYANTE SA LUNGSOD NG SAPPORO>>

• Ukol sa mga lugar ng kainan at inuman sa loob ng lungsod ng Sapporo, pagpapaikli 

ng oras ng serbisyo na simula 5:00 am hanggang 10 pm.
*Ang kahilingan sa pagpapaikli ng oras ng serbisyo ay babawiin kung ang numero ng bagong kaso ay baba

(kabuuan/linggo) o 7 araw, ay mas bababa sa 15 tao/ 100.000 tao at makakabawas sa pasanin ng Sistema ng

medikasyon.

LAYUNIN: Bagong kaso 15 tao sa loob ng 100,000 tao / linggo ay pabababain

<<RESIDENTE AT NANANATILI SA HOKKAIDO>>

◼ Iwasang magparoon parito sa mga lugar na sakop ng State of Emergency kung

walang mahalagang pakay.

◼ Kung hindi makakaiwas sa impeksyon,

• Iwasang magparoon parito sa mga Preperektura na may limitasyon ang pagkilos

kung walang mahalagang pakay.

◼ Masidhing pag iingat kung hindi makakaiwas sa peligro ng impeksyon

• Hangga’t maaari, iwasan ang pakikipag salu-salo sa mga hindi kasambahay.

• Masidhing pag iingat kung makikihalubilo sa mga tao na magiging delikado ang 

buhay kapag nahawahan, palaging maghugas ng kamay at magsuot ng mask at iba pa.

<<PARA SA LAHAT NG NEGOSYANTE>>

• Muling suriin ang mga bawat wastong pagpapatupad ng mga pamamaraan sa pag

iwas sa impeksyon.

• Pagsasagawa ng Telework o iba- ibang oras ng pagpasok sa trabaho.


