
Deklarasi Darurat Telah Dikeluarkan Terkait Infeksi Virus COVID-19

【Kali Ke-3 (14 Januari - 7 Februari)】 
 

 

 

Infeksi virus COVID-19 menyebar dengan sangat cepat di prefektur Aichi. Pada 

13 Januari, pemerintah Jepang mengeluarkan deklarasi darurat untuk tujuh 

prefektur, termasuk prefektur Aichi. Ini adalah pernyataan deklarasi yang 

dikeluarkan ketika ada hal darurat yang dapat membahayakan kehidupan Anda. 

Bersamaan dengan itu, Prefektur Aichi meminta kepada setiap warga yang 

tinggal di Aichi untuk melakukan hal-hal berikut. 

Jangka Waktu Permintaan: 14 Januari - 7 Februari ＜25 hari＞      

 

 

 

1 Hindari tindakan yang tidak perlu dan tidak mendesak kecuali untuk 

keperluan sehari-hari, dan tinggallah di rumah dengan tenang bersama orang-

orang sekitar Anda seperti keluarga. Terlebih, hindari keluar setelah jam 8 

malam. 

2 Hindari pergi ke prefektur lain sebisa mungkin. Jangan pergi khususnya ke 

prefektur atau kota dengan deklarasi darurat seperti Tokyo atau Osaka. 

3 Hati-hati supaya tidak menularkan virus pada orang lanjut usia, orang dengan 

penyakit bawaan, dan wanita hamil karena gejala virus COVID-19 dapat 

membahayakan. Selain itu, orang-orang tersebut harus menghindari 

penggunaan fasilitas berisiko infeksi tinggi. 

4 Waspadai hal-hal berikut supaya Anda tidak tertular dan tidak menularkan 

pada orang lain. 

  ● Jangan makan dan minum dengan 5 orang atau lebih. Jika Anda makan 

dengan orang lain, lakukanlah dengan sejumlah kecil orang yang biasanya 

makan bersama Anda. Selain itu, lakukan tindakan pencegahan infeksi dengan 

makan dalam waktu singkat dan memakai masker saat percakapan. 

  ● Saat makan di restoran, sebisa mungkin pergi ke restoran yang memasang 

stiker di bawah ini. Restoran dengan stiker tersebut menerapkan pencegahan 

infeksi. 

   
 

Maret 

Maret 53 

28 Februari 

28 Februari 46 



  ● Jangan pergi ke tempat dengan jendela dan pintu tertutup tanpa ventilasi,  

tempat ramai, atau tempat kemungkinan Anda terkontak dekat dengan orang 

lain.  Jika Anda perlu keluar, selesaikan urusan Anda dalam waktu sesingkat 

mungkin. 

●"5 Situasi" dengan risiko tinggi terinfeksi COVID-19 

 (https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/318025_1233067_misc.pdf（dalam bahasa 

Jepang.)) Kemudian, lakukan tindakan pencegahan infeksi dengan saksama, 

seperti memakai masker dan mencuci tangan Anda. 

● Pakai masker setiap saat dan jangan bercakap-cakap dengan suara keras dalam 

transportasi umum seperti taksi, bus, dan kereta. Hati-hati terutama saat Anda 

naik kendaraan umu setelah minum alkohol. 

● Pastikan suhu dan kelembapan ruangan tidak turun, serta ruangan berventilasi 

baik. 

● Jika Anda demam, hubungi rumah sakit keluarga atau pusat kesehatan dan 

tanyalah petunjuk mereka ke mana harus pergi. 

● Mari waspadai kemungkinan diri Anda terinfeksi dengan aplikasi "COCOA" 

yang akan memberi tahu Anda ketika Anda mungkin telah terkontak dengan 

seseorang yang positif terinfeksi virus COVID-19. 

● Ketika menghadiri suatu acara, pakai masker dan jaga jarak dari orang lain. 

Dan jangan bicara atau minum alkohol sambil bersuara keras. 

 

〇Kami meminta penyingkatan jam buka usaha untuk para pemilik usaha restoran 

dan fasilitas di Prefektur Aichi. 

・Semua restoran di prefektur Aichi→Jam buka sampai jam 8 malam. 

・Toko yang menyediakan alkohol → Alkohol hanya boleh disediakan sampai jam 7 

malam   

  

Untuk lebih jelasnya mengenai penyingkatan jam buka usaha, silahkan lihat 

halaman berikut. 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/korona0114.html 
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