新型コロナウイルス感染症の再拡大について (タガログ語版)

Muling Pagsiklab ng COVID-19
Ang prepektura ay pumapasok sa bagong yugto ng pagkalat ng impeksyon,
at tumataas ang panganib ng biglang pagdami ng mga kaso.

(1) Bumibilis ang pagtaas ng impeksyon sa prepektura, at
dalawa sa indicators (panukat) upang luwagan ang
prefectural restrictions ay nahigitan.
・36 katao ang na-infect pagkatapos ibaba ang “State of Emergency”. 30 sa mga
ito ay nangyari noong Hulyo.
・Sa dalawang indicators, ang "No. of new infections" ay lumampas sa unang
pagkakataon sa 80 days, at ang "No. of cases with unknown route" ay
lumampas sa unang pagkakataon sa 91 days.

(2) Mga lugar na mataas ang panganib ng impeksyon
・Sa mga paaralan, medical institutes, welfare facilities, sex establishments, atbp.
・Pinaka unang ‘Senior High School Infection Cluster’ sa Japan

(3) Pagpasok ng virus mula sa areas kung saan kumakalat
・Ang halos kalahati sa 36 katao ay malamang na-infect pagkatapos umuwi
galing sa Kanto, Kansai, o katabing mga prepektura.

(4) Tumataas na panganib ng biglang pagdami ng impeksyon
・ Sa buong Japan, madalas mangyari ito sa mga “pagsalu-salo sa mga
restaurant na nagbebenta ng alak”
・Mga paglabas ng mga tao (4-day vacation, summer vacation, obon yasumi,
“Go-To-Campaign” budget trips)
(Note) Dumami ang impeksyon mula noong 3-day vacation noong Marso

・At mula ngayon, unti-unting luluwag ang immigration restrictions
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Sa mga Residente at Businesses ng Prepektura
1 Masusing “Bagong Pamumuhay”!
○Kaugalian maghugas ng kamay, magsuot ng mask at panatilihin ang distansiya
sa iba.
○Iwasan ang 3 M’s (masikip, mataong lugar, malapitang pag-uusap)
○Pag-monitor ng kalusugan araw-araw

2 Iwasan ang panganib ng infection at maging ma-ingat!
○Iwasan ang pumunta sa mga lugar na maraming infected
○Kung may sitwasyon o ugali na maaaring maglagay sa inyo sa peligro ng infection,
mas mainam na iwasan ito.
Hal. Pag-inom ng alak kapag kakain sa labas,
Mahabang pag-uusap nang hindi nagsusuot ng mask, atbp.

3 Maging responsable sa sariling aksyon!
○Kung hindi maganda ang pakiramdam, huwag ng pilitin pang pumasok sa trabaho o
paaralan, atbp.
○Magrehistro sa “Infection Alert QR System” ng prepektura at ng “Contact
Confirmation App (COCOA)” ng bansa

4 Ang Business Operators din ay kailangang gumawa ng
masinsinang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng
infection!
○Sundin ang mga alituntunin ng "Working in a World with COVID-19" at iba pa na
ginawa ng industry groups
○Aktibong pag-display ng Gifu Prefecture "Preventive measures in progress" stickers.
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