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Ang COVID-19 na ito ay 

１ Ang pagkalat ng impeksyon ay lubhang napakabilis 

２ May mga kaso na nahawahan na ngunit hindi ito 

namamalayan 

３ Walang lunas 

４  Ito ay isang virus na naranasan ng mga tao sa unang 

pagkakataon, na may isang katangian na ito ay malawak na 

lumalaganap mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Sa Gifu 

Prefecture, biglang tumaas ang bilang ng kaso mula sa gitna ng 

Marso. Mula Marso 22 hanggang kahapon, sa loob lamang ng 19 

magkakasunod na araw, kabilang ang isang namatay, may 

nakumpirmang 87 katao na nahawaan. Ito ay mataas na bilang ng 

mga kaso na papalapit sa 7 prepektura na target ng state of 

emergency.  

Kung titignan ang bilang bawat linggo, ito ay tumaas ng 46 na 

beses sa nagdaang linggo, at tumaas ng halos 2.5 na beses kumpara 

sa 19 na kaso nuong nakaraang linggo. Bukod dito, kahit na ang 

cluster (outbreak) sa Kani City ay nagwakas, mayroong mga 

clusters na nabuo kaugnay sa nightclub sa Gifu City at mayroong 

bagong cluster sa isang restaurant na nalaman kahapon. 

 

 

Ang mga nahawaang tao ay hindi alam ang mga ruta kung saan 

nahawahan ay lumawak sa halos 20% ng kabuuan, at mayroong 

isang pag-aalala na may karagdagang cluster na magaganp. 

Hinggil sa mga sitwasyong ito, ang Prefectural Experts Meeting 

ay nagbigay ng babala na "nasa danger zone na ang buong 

prepektura." Batay sa nabanggit sa itaas, ang prepektura ay nasa 

estado na ng "State of Emergency" , sa panimula suriin nang 

mariin ang "Stop  COVID-19  2-Week Operation" na 

kasalukuyang ipinatutupad. 

１ Pagpapatupad at pagpapatuloy ng  “Stop   COVID-19   2 

Linggong Strategy”  (hanggang Mayo 6) 

２ Pagpapahusay at pagpapatibay ng mga medikal na serbisyo  

upang mapaglabanan ang peak ng impeksyon. 

(Masusing pagsusuri, pagdaragdag ng bilang ng mga kama sa 

ospital, pag-secure ng mga medikal na suplay tulad ng mga mask)  

３ Pagtatayo at pagpapalawak ng mga hakbang sa suporta sa 

ekonomiya, kabuhayan, at mga suporta sa trabaho. 

    Ang State of Emergency komprehensibong countermeasures ay 

dapat ipatupad sa buong Gifu sa kooperasyon ng lahat ng mga 

residente prepektura. Hinihiling namin ang inyong pag-unawa at 

kooperasyon. 


