Kaugnay ng COVID-19 Lebel ng Alerto sa Hokkaido
（Buod)
Layunin
○Sa patuloy na magandang pag usad ng pagbabakuna, napipigilan ang paglawak ng impeksyon na hindi magdudulot ng pressure sa
medikasyon at mabilis na pagbangon at magkaroon ng progreso ng ekonomiya at pang araw-araw na pamumuhay.
○Pag iisip ng mga hakbang base sa ginawang pagsusuri sa bagong sitwasyon ng impeksyon at maging pokus sa pressure sa medikasyon.

Kalagayan ng bawat lebel
Lebel０

（0 lebel ng impeksyon）Pananatili na 0 ang bilang ng bagong impeksyon

Lebel１

（Lebel na nararapat panatilihin）Pagkakaroon ng seguridad sa pang normal na medikasyon at makatugon sa COVID-19.

Lebel２

（Lebel na nararapat masidhing bantayan）Pagdami ng mga bagong nahawahan at muling magiging pabigat sa Sistema ng
medikasyon

Lebel３

（Lebel na nararapat masidhing isagawa ang mga hakbang）Pagkakaroon ng limitasyon sa pang normal na medikasyon.

Lebel４

（Lebel na nais iwasan）Pagkakaroon ng malaking limitasyon sa pang normal na medikasyon at hindi makakatugon sa
COVID-19.

Mga Pang Preperekturang Hakbang
○Bilang simulain, ang lebel ng hakbang ay hindi lamang sa buong Hokkaido, maging sa Sapporo ay bukod na isasagawa. Ang mga hakbang na isasagawa
sa Sapporo ay ayon sa paglawak ng impeksyon dulot ng pagpasok sa trabaho at eskwelahan na nasa Sapporo, pagsusuriin rin ang mga kalapit na lugar.
○Pagmamatyag sa sitwasyon ng impeksyon, at base sa paglawak ng impeksyon ang mga hakbang para sa limitadong mga lugar ay pagsusuriin.

1

Batayan ng Tugon sa Pagbabadya
Lebel

Pagbabadya

０

Palaging panatilihin na 0 ang bilang ng bagong pasyente

１

Bagong Bilang ng Pasyente na may COVID-19

Batayan ng Tugon
○ Gawin ang Pangkalahatang Hakbang tugon sa
Impeksyon upang maiwasan ang pagkalat nito.
○Patuloy na isagawa ang mga hakbang lalo na sa
sitwasyon na hindi makakaiwas na maaaring
mahawahan.
○ Iwasan ang mga sitwasyon at aktibidades na mataas ang
peligro ng impeksyon.
○Kung ang patuloy na paglawak ng impeksyon ay umabot
ng 2 lingo, magpapatupad ng mga hakbang at pag deklara
ng pang pre-emergency na mga hakbang.
○Kung patuloy parin ang paglawak ng impeksyon, ang
lebel ng alerto ay itataas sa lebel 3 at magdedeklara ng
State of Emergency.

２

①「Okupadong higaan（o Malala ang lagay）」 lumagpas
ng 20 %
②「Bilang ng bagong pasyente」lumagpas ng 15 tao
kada 100,000 tao sa 1 lingo.
③「Mga nagpapagaling」 lumagpas ng 20 tao kada
100,000 tao
①～③ matugunan ang lahat ng ito

３

「Okupadong higaan（o Malala ang lagay） lumagpas ng 50%

○Pagpapatupad ng mas Pinahigpit na mga hakbang sa
ilalim ng State of Emergency o Pre- emergency.

「Rate ng okupadong higaan」 maaaring lumagpas sa 100 %

○Pagpapatupad ng mas lalong pinahigpit na mga hakbang
（Halimbawa）Lockdown, pagsasara ng mga kainan at mga
pasilidad, pagkansela ng event, pagbabawas ng
pampublikong sasakyan,telework at iba pa.

４

◆Ang pagpapalit ng lebel ng alerto ay iaayon sa bilang ng mga okupadong higaan at porsyento ng bilang ng positibong resulta
ng PCR test
◆Kung magiging mabilis ang pagkalat ng COVID variant, kaagad na ipapatupad ang mga Hakbang tugon sa impeksyon.

２

