Kebijakan Penanganan berdasarkan Situasi Penularan, Himbauan Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha （12 April～5 Mei）

Stage pada”Panduan Penanganan Infeksi Covid-19”：Waspada（Warna Oranye）（12 April 2021）
○ Tindakan dasar pencegahan infeksi yang menyeluruh
（１）Selalu gunakan masker dan menghindari 3M.（２）Mari install aplikasi “COCOA” untuk mengecek apakah ada kontak dengan
pasien positif ３）Harap tidak menggunjing atau fitnah kepada pasien positif, keluarga pasien, para petugas medis, dsb

○ Kepada Pelaku Usaha

（１）Melaksanakan protokol kesehatan menyeluruh sesuai panduan pencegahan infeksi (khusunya penggunaan masker)
（２）Terutama pada restoran yang menyediakan minuman keras, harap benar-benar mematuhi panduan pencegahan.

１ Bepergian Tidak ada permintaan untuk tidak bepergian keluar. Mohon melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh.
２ Keluar Masuk Prefektur
（１）pergi ke ”Wilayah yang menjadi subjek tindakan prioritas pencegahan penyebaran(Miyagi, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hyogo,
Okinawa) seminimal mungkin, melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta menghindari 3M.
（２）Ketika berpariwisata, pilih wilayah dengan kondisi penularan yang rendah, pilih waktu yang sepi, dan pergi dengan teman
yang biasa melakukan kontak dengan kita.
（３）Apabila pindah ke Prefektur lain, patuhi pesan himbauan dari Gubernur setempat.
（４）Apabila sulit untuk mematuhi hal di atas, mohon pertimbangkan kembali untuk melakukan wisata atau bepergian.
（５）Apabila tidak enak badan, atau mengalami gejala panas, hindari pergi keluar masuk Prefektur lain.

３ Makan Bersama Mohon dilakukan dengan memperhatikan hal berikut di bawah ini.
（１）Sebisa mungkin dilakukan dalam skala sekecil mungkin dan waktu sesingkat mungkin.
（２）Ketika waktu mengobrol, sebisa mungkin memakai masker, mencegah penularan melalui percikan.
（３）Terutama tempat menyediakan minuman keras, hindari hal dengan potensi penularan tinggi seperti “kenpai dan henpai”,
“mengobrol dengan suara keras”, “karaoke tanpa masker”, dsb.
（４）Pelaksanaan makan bersama yang sering dilakukan pada pergantian tahun fiskal seperti “pesta perpisahan dan pesta
penyambutan”, “hanami (melihat bunga sakura)”, dsb harap mematuhi no (2) dan (3).
※ pesta perayaan yang dilakukan di Hotel atau Ryokan, harap mengecek lampiran
“Tempat Perayaan dalam Hotel dan Ryokan, New Normal with Corona, Delapan Aturan Tosa no Okyaku”.

４ Event dsb

Pada pelaksanaannya, dengan memperhatikan hal di bawah ini, laksanakan secara menyeluruh sesuai pedoman
berdasarkan jenis industri.
（１）Batas peserta ・acara yang diasumsikan tidak bersorak dan ramai dengan suara keras（Konser musik klasik, Upacara Seremoni,
Pameran, dsb：daya tampung 100%
・acara yang diasumsikan ramai dan suara keras（konser pop rock, event olahraga dsb) daya tampung 50%
（apabila grup terdiri dalam 5 orang, dalam grup tidak perlu diberi jarak. Daya tampung bisa lebih dari 50%）
（２）Pelaksanaan event dalam skala nasional, atau peserta 1.000 orang atau lebih, harap berkonsultasi dengan Prefektur terlebih dahulu.

５ Fasilitas Prefektur Fasilitas dibuka seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai pedoman berdasarkan jenis industri.

