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 KEWASPADAAN KHUSUS  
 

⚫ Di Prefektur Kochi, semakin bertambah  orang yang terjangkit Virus Corona Jenis Omicron, dalam         

1 minggu ada 305 orang yang dikonfirmasi terjangkit Virus Corona Jenis Omicron. Prefektur Kochi 

tampaknya telah memasuki Gelombang ke 6 Penyebaran Infeksi Virus Corona. 

 

< Tahap Penyebaran Infeksi Virus Corona di Prefektur Kochi > 

⚫ Tahap penyebaran infeksi virus corona di Prefektur Kochi, ada di posisi nomor 2 dari atas, yakni 

“ Kewaspadaan Khusus ” . 

 

< Mengenai Acara Makan Bersama > 

⚫ Berkumpul dalam jumlah orang yang banyak dalam dalam durasi yang lama serta sembari makan dan berbicara, 

merupakan hal – hal yang memudahkan untuk terinfeksi virus corona. Jika melakukan acara makan bersama 

dengan orang yang tidak tinggal satu rumah, bisa dilakukan dengan syarat “Dibawah 4 orang dalam kurun 

waktu 2 jam”. Jika ingin makan di restoran, sedapat mungkin pergi ke Restoran yang menerapkan protokol 

Kesehatan atau bersertifikat“Kochi Ke Anshin Kaishoku suishin no mise”. Jika orang yang ingin pergi 

makan di Restoran yang bersertifikat tersebut dapat membuktikan bahwa orang – orang yang akan pergi 

makan, berstatus negatif corona , maka acara makan bersama diatas 5 orang pun diperbolehkan. 

 

< Mengenai datang dan pergi dari dan ke luar prefektur > 

⚫ Mulai 21 Januari 2022 Tokyo dan 16 prefektur lainnya saat ini telah diberlakukan Langkah Pencegahan 

Intensif Virus Corona (Manenboushitoujyuutensochi). Harap sedapat mungkin untuk tidak berpergian ke 

tempat dimana banyak orang yang terjangkit virus corona tersebut.  

 

< Mengenai berpergian keluar rumah > 

⚫ Sedapat mungkin tidak pergi ke tempat dimana banyak orang berkumpul, ke tempat yang tidak menerapkan 

Protokol Kesehatan, ke tempat yang mudah terjangkit virus corona. Saat berpergian ke luar rumah, harap 

memakai masker, disinfektan tangan, dan hal – hal umum lainnya dalam tindakan pencegahan penyebaran 

virus corona. 

 

< Mengenai Konsultasi Dini, Pemeriksaan Gratis > 

⚫ Bagi orang yang memiliki gejala Virus Corona ,demam semisalnya, sesegera mungkin memeriksakan diri ke 

Rumah Sakit terdekat. Bagi orang yang tidak memiliki gejala Virus Corona maupun yang khawatir akan 

kondisi tubuhnya, anda dapat memeriksakan diri ke Apotik terdekat secara gratis. 

 

< Mengenai Vaksinasi Virus Corona > 

⚫ Terhadap Virus Jenis Omicron, tidak cukup jika hanya baru divaksin sebanyak 2 kali. Tiket Vaksinasi 

yang ke-3 akan dikirimkan secara bertahap. Jika Tiket Vaksinasi telah sampai ke rumah anda masing – 

masing, harap melakukan Vaksinasi yang ke-3 tersebut. 

 

⚫ Bagi seluruh penduduk Prefektur Kochi, mohon bantuan dan kerjasamanya. Terimakasih.  
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