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 KEWASPADAAN KHUSUS  
 

⚫ Di Prefektur Kochi, semakin bertambah  orang yang terjangkit Virus Corona, dalam 1 minggu ada 

1.508 orang, dan setiap harinya melebihi 200 orang yang dikonfirmasi terjangkit Virus Corona. 

 

⚫ Kepada seluruh warga, kami memohon 3 hal : 

① Khususnya kepada warga lanjut usia dan juga yang memiliki penyakit bawaan, diharapkan sesegera  

mungkin untuk menerima vaksinasi yang ke 3. 

  ② Bagi orang – orang yang bekerja di Rumah Jompo dan Rumah Sakit diharapkan untuk lebih mengetatkan 

Langkah – langkah Pencegahan Penyebaran Infeksi Virus Corona. 

③ Bagi warga lanjut usia dan juga yang memiliki penyakit bawaan, jika diketahui tinggal bersama, 

di dalam rumah pun mohon untuk tetap memakai masker. 

 

< Langkah Pencegahan Intensif Virus Corona (Manenboushitoujyuutensochi) > 

⚫ Mengenai pemberlakuan Langkah Pencegahan Intensif Virus Corona (Manenboushitoujyuutensochi) di 

Prefektur Kochi, akan dibicarakan dan diputuskan langkah – langkah / Tindakan yang tepat kepada 

pemerintah pusat. 

 

< Mengenai Pengurangan Jam Operasional Rumah Makan > 

⚫ Langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah mengurangi jam operasional dan diharapkan tidak 

menyediakan minuman keras / bir. Sedapat mungkin mohon agar bisa dilakukan agar penyebaran infeksi 

virus corona tidak meluas. 

 

< Mengenai Tahapan Penyebaran Virus Corona di Prefektur Kochi > 

⚫ Tahapan Penyebaran Virus Corona di Prefektur Kochi adalah tetap pada posisi nomor 2 (dua) dari atas, 

KEWASPADAAN KHUSUS. Namun sambil melihat situasi dan kondisi dari orang - orang yang terjangkit Virus 

Corona, maka pada saat yang diperlukan akan menjadi KEADAAN DARURAT. 

 

< Taman kanak – kanak, Sekolah, Rumah Jompo, dan Rumah Sakit> 

⚫ Saat ini sangat mudah sekali orang terjangkit Virus Corona jenis Omicron. Kemudian banyak sekali yang 

terjangkit di Taman kanak – kanak, Sekolah, Rumah Jompo, dan Rumah Sakit. Dibandingkan dengan 

sebelumnya, mohon untuk lebih mengetatkan langkah Pencegahan Penyebaran Infeksi Virus Corona.  

 

< Mengenai Vaksinasi Virus Corona > 

⚫ Dikarenakan penyebaran Virus Corona jenis Omicron yang semakin meluas, Vaksinasi menjadi kebutuhan 

yang mendesak untuk dilakukan. Mulai Sabtu, 19 Februari 2022, bertempat di Terminal Pelabuhan Baru 

Kochi ( Kochi Sinkou no Kyaku Sen Taaminaru ), warga bisa mendapatkan Layanan Vaksinasi. Bagi warga 

yang tidak tinggal di Kota Kochi bisa mendapatkan layanan Vaksinasi dengan melakukan reservasi. Bagi 

warga yang sudah mendapatkan Kartu Vaksinasi, kami harap agar sesegera mungkin melakukan Vaksinasi 

Virus Corona. 

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