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【COVID-19】
Pesan Himbauan Gubernur Kochi＜9 Desember＞
l

Dikarenakan tingginya lonjakan jumlah pasien positif di Prefektur Kochi, hari ini status
“Penanganan Penularan Covid-19” telah dinaikkan menjadi “Peringatan Khusus (Merah)”.

l

Apabila melihat keadaan saat ini, jumlah pasien, jumlah ketersediaan tempat tidur RS dsb
dalam 1 minggu terakhir, telah melebihi dari panduan stage-2 yang dirapatkan dalam rapat
nasional sehingga diputuskan bahwa perlu menaikkan status menjadi peringatan khusus.

l

Lalu, melihat contoh penularan dimana rute penularannya tidak jelas, hingga kini hampir
setengahnya masih belum diketahui rutenya. Kami menilai bahwa telah terjadi penyebaran
dalam kota di Prefektur Kochi.

l

Melihat kecenderungan penularan hingga saat ini, kata kunci yang dinilai berkaitan dengan
penularan adalah “Makan Bersama”. Lalu, beberapa hari terakhir ini terlihat lonjakan
pasien lansia umur 70 atau lebih.

l

Dengan ini, dimohon kerjasamanya bagi seluruh masyarakat sampai tgl 16 Desember untuk
melaksanakan 2 hal berikut ini selama 1 minggu ke depan.

l

Hal pertama, mengenai bepergian, bagi masyarakat secara umum kami tidak meminta untuk
mengurangi keluar rumah. Namun karena lansia dan orang dengan kondisi medis tertentu
memiliki resiko tinggi, dimohon untuk mengurangi ke tempat makan yang menyajikan alkohol.

l

Hal kedua, himbauan bagi masyarakat secara umum, mengenai acara makan bersama, dimohon
untuk dilakukan dalam grup maksimal 4 orang dan tidak lebih dari 2 jam. Mohon diperhatikan
untuk dilakukan ”dalam grup kecil” dan ”dalam waktu singkat”.

l

Mengenai himbauan diatas, sambil melihat kondisi penularan hingga 1 minggu ke depan, kami
akan meninjau apakah diperlukan tindakan yang lebih lanjut.

l

Sejak musim semi tahun ini “Pemulihan Kegiatan Ekonomi” dan “Pencegahan Penularan”
keduanya menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun saat ini, “Pencegahan Penularan”
menjadi hal yang harus diutamakan untuk dilakukan.

l

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Natal hingga pergantian tahun kami mohon untuk
sebisa mungkin dirayakan dengan tenang. Demi tercapainya hal itu, kami mohon dengan sangat
selama 1 minggu ke depan untuk memperhatikan hal di atas terutama mengenai “ Makan
Bersama”.
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