Upang maiwasan ang Paglawak ng
Impeksyon sa Panahon ng Taglamig
Dahilan sa nalalapit na panahon ng taglamig, mapapadalas ang paggamit ng stove
sa loob ng tahanan o mga gusali at ganoon rin ang pagsasara ng mga bintana.
Gayundin, simula sa pagpapaunlad muli ng ekonomiya, atin pong ugaliin ang mga
pangunahing pamamaraan upang maiwasan ang paglawak ng Impeksyon.

Nobyembre 19, 2021 (Binago)

Hokkaido

Residente at
Mga Nanatili
sa Hokkaido

 Pagiwas sa 3 C （Closed space・Crowded place ・ Closed contact・） at Social
Distancing, Pagsuot ng mask, Pghuhugas at sanitize ng mga kamay, ay mga
pangunahing pamamaraan upang makaiwas sa paglawak ng impeksyon

Lalo na kung
Lalabas ng
Tahanan

Kung pupunta
sa kainan
inuman

Mga
Negosyante

 Huwag lumabas ng tahanan kung may lagnat o masama
ang pakiramdam.

 Pumunta sa mga lugar na sertipikado ng Hokkaido na kung saan nagpapatupad ng wastong
pamamaraan panlaban sa impeksyon, gawin sa maikling oras, huwag uminom nang
maraming alak, huwag magsalita nang malakas, magsuot ng mask kung
magsasalita, doble ingat kung maraming tao ang makakasalo.

Alamin ang guidelines ayon sa angkop na industriya at isagawa ang pamamaraan
panlaban sa impeksyon. Lalo na sa “Lugar para sa breaktime,” ”Lugar ng Paninigarilyo” ng pinagtatrabahuhan.
Sa mga restawran, bar at iba pa, ipakita na nagpapatupad ng pamamaraan
panlaban sa impeksyon. Kumuha ng Sertipiko ng mula sa Gobyerno ng Hokkaido na sumusunod sa
sistemang pinapatupad panlaban sa impeksyon

Paaralan

 Pagpatupad ng pamamaraan ng panlaban sa impeksyon ayon sa Sanitary
management sa lahat ng oras ng mga aktibidades sa loob ng paaralan

１

Special Measures Law 24(9)

Pagsasagawa
ng Event

○Maximum Capacity※1
Alinman sa 5,000 tao o kaya kulang 50% ng makakapasok
○Rate ng Makakapasok※1
[kulang sa 100%] Hindi maari ang pagsigaw※2
（Kung walang upuan, panatilihin ang distansya sa bawat isa）
[kulang sa 50%] Inaasahan ang mga sigawan※３
（kung walang upuan, siguraduhing mapapanatili ang distansya sa bawat isa）

Kung Magsasagawa ng mga ligtas na pamamaraan panlaban sa Impeksyon ※3

Ang Pagtanggap ay simula Nob, 25

○Maximum Capacity
Hanggang makakapasok
○Rate ng Makakapasok
Kulang sa 100%
*Sa mga hindi maaring sumunod sa pamamaraan panlaban sa impeksyon ay nararapat na walang mga manonood, gawing online o pag postpone ng event

※１ Ang mas maliit na bilang ng maximum capacity o makakapasok ang gagawin limitasyon
（Kailangang masunod ang mga kondisyon ng bawat parte）
※２ Ａng Ｐagsigaw ay 「Ａng paglakas ng boses ng mga dadalo upang mapasigla ang event ngunit nararapat na magsagawa ng pamamaraan para dito.
※３ Bilang Pamamaraan panlaban sa impeksyon, nararapat na isumite nang mga 2 linggo bago sa araw ng event kung ito ay dadaluhan ng mahigit 5,000 katao o lagpas sa 50%.

●Sa pagsasagawa ng event, nararapat na sumunod sa pang industriyang guidelines at pag hikayat sa
paggamit ng apps na (COCOA) o paggawa ng listahan ng mga pangalan ng mga papasok
●Kung magiging malaki ang event at aabot 1,000 tao ang dadalo o papasok, kailangang kumunsulta muna
sa Gobyerno ng Hokkaido bago isagawa.

２

Pagkakaisa ng Gobyerno ng Hokkaido sa mga munisipalidad at iba pang kaugnay na
organisasyon sa pagpapatupad ng pamamaraan panlaban sa impeksyon

Pag iwas sa paglawak ng Impeksyon
（１） Maagap na tugon kung inaakalang may posibilidad ng impeskyon
○ Alamin ang pinagmulan ng impeksyon ng bawat taong nahawahan
○Mabilis na tugon sa grupuhang pagkawaha （paglalagay ng headquarters sa lugar o paggawa grupo na susuporta sa malawak na lugar）
（２） Pag papaunawa o pagpapa alaala ng mga pamamaraan ng panlaban sa impeksyon

○Sa mga dumaraming aktibidades at salu-salo sa loob ng gusali
○ Mga okasyon tulad ng Year end party, Pasko Katapusan at Bagong taon
○Mga Aktibidades ng cartoons at illustration na sinasilahan ng mga kabataan
○Sitwasyon ng impeksyon sa mga sub prefectures

Seguridad ng Sistemang Medikal
○ Pagpa plano o paggawa ng programa ng bagong Sistema upang maiwasan ang paglawak ng impeksyon
○”Seguridad sa bilang ng higaan””health center・sistemag medical sa bawat lugar”
○Seguridad sa bagong Sistemang medikal at maayos na mga kagamitan

Mabilisang Pagpapabakuna
○ Pag papa alalala sa mga kabataan na magpabakuna
○ Pagbibigyan impormasyon ukol sa epektibo ng bakuna
○Suporta sa mga munisipalidad para sa ikatlong beses ng bakuna

Para sa ikabubuti ng Araw- araw na pamumuhay
○Pagpapbilis ng sistemang ang mga restawran, bar at iba pa ay maging sertipikado ng hokkaido
○Pag aayos ng mga usapin ukol sa aktwal na teknik na isinasagawa ng bansa at mga kaugnay nito
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