Mga Hakbang Upang Mapigilan ang
Impeksyon Ngayong Katapusan At
Bagong Taon Na Bakasyon
Darami ang mga pagtitipon gaya nang Pasko at Pagtatapos ng Taon, Araw ng Bagong
Taon at mga party na pang Bagong, Seremonya para sa tamang pagsapit sa gulang atbp.
At pagdami nang oportunidada na makakilala ng mga taong hindi malimit na makadaoppalad.Upang maiwasan ang paglawak ng impeksyon,mangyari pong sundin ang mga
tamang hakbang.
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◆ Ugaliing sundin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa impeksyon. Iwasan ang 3 C

(umpukan,malapitang paghaharap,saradong lugar), ugaliin ang distansyapractice,
magsuot ng mask at laging hugasan at disimpektahin ang mga kamay.
Lalo na, dapat siguruhin ang tamang bentilasyon at iba pang panloob na hakbang.

◆Kung hindi maganda ang pakiramdam iwasang lumabas at madaliang
kumunsulta o magpatingin.
◆Iwasan ang mga umpukan hangga’t maaari.
◆Dagdag ingat sa pagsunod sa mga hakbang para sa mga taong hindi malimit na makaugnay.

◆Sa Pagtatapos ng taon/Mga Party Ng Bagong Taon,atbp. Pumili ng mga lugar na may

sertipikasyon na ito ay Hokkaido Restawran na sumusunod sa mga hakbang na mapigilan
ang impeksyon. Panatilihin ang maigsing oras, iwasan ang pag-inom ng marami,pag-inom
at malakas ang boses at magsuot ng mask kung magsasalita.
Dagdag ingat sa mga hakbang sa pag-iwas kung may umpukan o sa mga taong hindi malimit makaugnay.

Mga
Negosyo

◆Sundin ang industry-specific guidelines sa pag-iwas ng impeksyon.(artikulo24(9))
(Para sa mga lugar ng trabaho, tiyakin, masusing pag-iingat sa mga lugar ng pahingahan at sigarilyuhan.)

◆Para sa mga restawran atbp., kumuha ng Restaurant Infection

Prevention Measures na Sertipiko upang magpatotoo na kayo ay sapat sa pagsasagawa
ng hakbang laban sa impeksyon

◆Mangyaring sundin ang Hygiene at Safety Manual,at ipatupad ang
Paaralan mga hakbang sa lahat ng mga aktibidades ng paaralan.

１

Events

Ayon sa Artikulo 24(9) of The Special Measures Law

○Dami Ng Mga Dadalo※1
5,000 libong katao, o hindi higit sa 50% kapasidad, Kung alin ang mas marami
○Kapasidad※1
[hindi higit sa 100%] kung saan ang malalakas na boses /palakpakan ay hindi inaasahan
（tamang distansya sa kaso nang walang upuan）

[hindi higit sa 50%]kung saan ang malakas na boses/palakpakan ay ※2

sa mga kaso nang walang upuan）

（ tamang distansya

〈Sa paglikha ng plano para sa kaligtasan sa impeksyon※3〉
○Dami Ng Mga Dadalo Hanggang Sa Kapasidad
○Kapasidad
Hindi higit sa 100%
※Para sa detalye ukol sa mga pinaghihigpitan sa pagasasagawa ng event, mangyaring bisitahin ang website ng Hokkaido( Kung nailabas dito ang
pagpapatupad ng mga pangunahing hakbang, ang detalye ay muling pagdedesisyunan ayon sa sitwasyon ng impeksyon at iba pa.)

※１ Ang mas maliit na bilang ng maximum capacity ay ang makakapasok at gagawing limitasyon.
※２ Ang Pagsigaw o 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 lingo 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 industriyan guidelines at

paghikayat sa paggamit ng Apps na (COCOA) o paggawa ng listahan ng mga pangalan ng mga
dadalo..

２

Ang Gubyerno ng Hokkaido ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na munisipyo upang ipatupad ang epektibong mga hakbangin laban sa impeksyon

Hakbangin Upang Pigilan Ang Paglawak Ng COVID-19
（１） Maagang pagkilala at pag-asikaso sa mga babalang senyales
• Pagpapatupad ng contact tracing upang malaman kung saan nagmula ang impeksyon
• Mabilis na pagkilos sa Cluster infections （Maagap na set up ng taga-asikasong loca team, Mabilis na pormasyon information
broadcast team, atbp.）
（２） Normalisasyon at pagtatatag nang infection prevention mindset
• Pagpapatuloy ng mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon sa paghahanda ng pagdami nang mga panloob na aktibidad at
pagkain sa labas,atbp.
• Pagpapatupad ng mga hakbangin sa buong Pasko, Bagong Taon, Mga party sa pagtatapos ng taon at iba pang panahunang
mga event.
• Paggamit ng komiks at ilustrasyon para sa mga batang manunuod
• Pagpapatupad ng hakbangin at Gawain depende sa sitwasyon ng bawat lokal na munisipyo

Paglaban sa Bagong COVID Variants
• Pagpapatibay ng monitoring systems upang makatulong sa maagap na pagtuklas at mamagitan sa omicron variant

Siguradong Sapat Na Supply Ng Medisina at Pasilidad
• Matatag na maintenance at pagtiyak ng medical care provision system depende sa “Health at Medical Care Provision
System Securing Plan” upang paghandaan ang paglawak ng impeksyon.

Pagtaguyod Ng Bakuna
• Diseminasyon pa ng impormasyon ukol sa epekto at bisa ng bakuna upang pigilan ang COVID-19
• Suporta para sa mga local na munisipyo bilang preparasyon sa Bakunang booster.
• Diseminasyon ng impormasyon para sa mga hindi pa nababakunahan ng buo.

Mga Hakbang Sa Trabaho Sa Pagbabalik sa Normal na pamumuhay
• Pagtaguyod sa Hokkaido Restaurant Infection Prevention Measures Implementation Recognition System
• Matatag na pagpapatakbo ng bakuna/test package system
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