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【Peringatan Terkait Covid-19】
※Pemberitahuan dari Pemerintah Prefektur Kochi tanggal 9 April 2020
🔹Himbauan dari Gubenur Kochi🔹
① Dimohon untuk tidak bepergian keluar rumah baik siang maupun malam hari
Dimohon untuk tidak berpergian keluar hingga tanggal 26 April 2020
＊Diperbolehkan keluar rumah untuk
・Membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan obat-obatan
・Pergi bekerja
・Pergi ke Rumah Sakit, dsb
② Dimohon untuk tidak pergi ke tempat yang termasuk dalam “Three ‘C’s”
Yang dimaksud “Three ‘C’s” adalah:
○ Closed spaces: Tempat yang sempit dan bersirkulasi udara buruk
○ Crowded places: Tempat dengan banyak orang (keramaian)
○ Close-contact settings: tempat dimana banyak orang bercakap-cakap dan berdekatan
③

④

Dimohon untuk tidak bepergian ke daerah dimana banyak muncul kasus terinfeksi Covid-19 (Tokyo,
Osaka, Fukuoka, dsb)
Dimohon untuk tidak berkumpul atau mengikuti event/acara dengan banyak orang.
*Juga tidak makan bersama dengan orang lain yang bukan keluarga

Kasus terinfeksi Covid-19 di Prefektur Kochi dan dirawat di Rumah Sakit telah mencapai 49 orang. (13 di
antaranya sudah sembuh dan diperbolehkan pulang)
Kasus terinfeksi Covid-19 di banyak terjadi Kota Kochi dan Kota Sukumo.
Ada kemungkinan bahwa kasus terinfeksi pada pasien di usia muda tidak menimbulkan gejala. Dimohon untuk
berhati-hati agar tidak menularkan kepada orang lain.
Mari kita patuhi himbauan ini demi mengurangi bertambahnya pasien terinfeksi Covid-19.
◇Himbauan Gubernur Kochi tanggal 9 April 2020
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2020030300305/file_202045020828_1.pdf

Penting!
●Mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik

●Berkumur-kumur
●Memakai masker
●Ketika batuk atau bersin, diharap menutup mulut dan hidung dengan tisu atau masker
◇Website Kantor Perdana Menteri (Ayo hindari “Three ‘C’s”)
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000061868.pdf
Konsultasi
・Pusat Konsultasi Covid-19 (Shin-gata Korona Virus Soudan Center)
「Pusat konsultasi untuk warga yang baru kembali dari luar negeri dan warga yang pernah berinteraksi dengan
pasien terinfeksi Covid-19」
TEL： 088-823-9300
Jam kerja： 9:00 - 21:00 Setiap hari
Bahasa：Bahasa Jepang
・Badan Pariwisata Jepang (Japan National Tourism Organization(JNTO))
TEL: 050-3816-2787
Jam kerja： 24 jam, setiap hari
Bahasa：Bahasa Mandarin、Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Jepang

・Pusat Konsultasi Masyarakat Asing Kochi
TEL：088-821-6440
Jam kerja： Senin - Sabtu 9:00-17:00
Bahasa：Semua bahasa. menggunakan telepon penerjemah

