Pang unawa sa pagsasaayos ng Antas ng Alerto
○ Rekomendasyon ng Subcommittee ng panlaban sa impeksyon ng COVID-19「Ukol sa maipapalagay na panlaban sa
impeksyon simula ngayon」kaya, Ang kasalukuyang sitwasyon ng impeksyon ay hinati sa 4 na palapag at ipinapakita

ang taluntunan ng pamantayan sa paglipat at mga nararapat gawing panlaban rito.
○ Bilang Rehiyon, habang ang rekomendasyong ito ay pangunahing susundin, magiging mabisa ito at nararapat na
ayusin ang taluntunan ng antas ng alerto base sa kasalukuyang sitwasyon ng impeksyon sa Hokkaido.
○ Para sa pagsasagawa ng panlaban, ang impeksyon ay maaaring makuha sa kahit anong lugar kaya habang
isinasagawa ang mga pamamaraan ng panlaban sa buong rehiyon, ang pagkakaroon ng malawakang paghahati ng
istraktura ng lipunan, pinag iisipan ng Gobyerno kung ano ang wasto at dapat gawing pamamaraan ng panlaban sa
impeksyon base sa kasalukuyang sitwasyon ng impeksyon at sistemang pang medikal.
○ Bilang Rehiyon, kabilang ang pang unawa sa antas ng alerto, Gamitin ang pagkilala bilang mamamayan at
negosyante、Kailangan ang pagkakaisa ng lahat na maiwasan ang paglawak ng impeksyon upang mabawasan ang
hirap ng medikal na pasilidad at kasabay rin nito ang pagtataguyod o muling pag usad ng ekonomiya.

Layunin

① Maging kontrolado nang husto ang paglawak ng impeksyon para malaking ikakabawas ng
bilang ng mga pumanaw o malubhang pasyente.
② Gawin ang napakabilis at mabisang pamamaraan ng panlaban sa impeksyon habang
isinasagawa ang mga pamamaraan para ikabubuti ng ekonomiya.
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Kahilingan ayon sa Batas ng Espesyal na
pamamaraan Artikulo 24 Item９

Kahilingan na makiisa sa pagtugon sa indibidwal
na mga pagbabago
Unti unting pagdami ng impeksyon mula sa mga lugar na hindi
maiiwasan ang 3 C na unti unting nagpaparami ng malubhang pasyente Kahilingan na lalong palakasin ang pagtugon sa
na kasalukuyang nakakaragdag sa pasanin ng mga pasilidad ng medikal. indibidwal na pagbabago ayon sa sitwasyon ng
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impeksyon
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Biglang pagdami ng impeksyon na kung saan
kailangang maiwasan ang paglaki ng magiging
pasanin ng medikasyon
Ikumpara sa Antas na 2, ang biglaan at grupuhang impeksyon ay
nakakarami, kaya nararapat gawin ang mga panlaban sa impeksyon
upang hindi maging malaki ang magiging pasanin ng medikasyon.

Pagsabog o napakalaking bilang ng impeksyon na
nararapat iwasan upang hindi mangyari na
mahirapang makakuha ng serbisyong medikasyon.

Kahilingan ayon sa Batas ng Espesyal na
pamamaraan Artikulo 24 Item９
Kahilingan sa mga negosyante o mga pasilidad
ukol sa pagbawas ng o pagkontrol sa dami ng mga
parukyano
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Kahilingan ayon sa Batas ng Espesyal na
Pamamaraan Artikulo 24 item 9 o Artikulo 45

Dahilan sa patuloy na paglawak ng impeksyon, lalong mararagdagan Kahilingan ng pakikiisa base sa State of
ang mga pumanaw at ang delikado sa mga may edad na mahawahan na
Emergency ng Japan
nararapat iwasan upang hindi mangyari na mahirapang kumuha ng
serbisyong medikasyon.
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Index ng Pang Alertong Antas (Batayan ng pagbabago at iba)
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※Ang populasyon ay batay sa kalkulasyon na mula Enero 1 hanggang sa kasalukuyan na nakasaad sa Basic Resident
Register
※Ang Inihandang higaan ay batay sa kalkulasyon ng 「higaan・Plano ng Higaan para sa mga Pasilidad」
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