
Tungkol sa impeksyon ng new coronavirus(COVID-19), Inilabas ang isang 

deklarasyong ng state of emergency.【Pang-3beses (1/14～2/7)】 
 

 

Ang impeksyon ng new coronavirus(COVID-19) ay mabilis na kumakalat sa Aichi prefecture. 

Noong Enero 13, naglabas ang gobyerno ng Japan ng isang deklarasyong ng state of emergency 

sa pitong prefecture, 

kasama na ang Aichi prefecture. Ito ay isang deklarasyong na inalalabas kapag mapanganib ang 

inyong buhay. Samakatuwid, hinihiling ng Aichi Prefecture sa mga mamamayan na gawin ang mga 

sumusunod. 

Panahon ng paghiling：Mula Enero 14 hanggang Pebrero 7 <25days> 

      

 

 
 1  Umiwas sa hindi kinakailangang at kagyat na mga aksyon, maliban kung kinakailangan sa 

pamumuhay,Mangyaring magpahinga nang tahimik sa mga taong lagi ninyong kasama, tulad 

ng inyong pamilya.Mangyaring iwasan ang paglabas pagkalipas ng 8pm. 

 2  Hangga't maaari mangyaring iwasan ang pagpunta sa mga ibang prefecture.Lalo na huwag 

pumunta sa Tokyo o Osaka prefecture kung saan inilabas ang isang deklarasyong ng state of 

emergency. 

 3 Mangyaring mag-ingat na huwag mahawaan ang mga matatandang tao na mabilis mahawaan 

ng new coronavirus(COVID-19), at Taong may Underlying disease, at mga buntis.Bilang 

karagdagan, dapat iwasan ng mga nasabing tao ang paggamit ng mga pasilidad na may mataas 

na peligro ng impeksyon. 

 4  Para hindi mahawaan ang inyong sarili at hindi mahawaan ang iba, mangyaring magingat ang 

mga sumusunod. 

  ●Mangyaring iwasan kumain at uminom kasama ng maraming tao at higit pang 5 tao.Kapag 

kumain ka kasama ng ibang mga tao,mangyaring gawin ito sa konting bilang ng mga tao na 

karaniwang kasama mo.Gayundin, mag-ingat sa impeksyon sa pamamagitan ng pagkumpleto 

nito,iklian ang oras ng pagkain at magsuot ng mask habang may kausap. 

  ●Kapag pupunta kayo ng restawran,hangga't maaari pumasok kayo sa restawran kung saan 

naka post ang sticker sa ibaba. Nagpapatupad sila ng mga hakbang sa pag-iwas sa impeksiyon. 

   
 

  ●Huwag pumunta sa mga lugar kung saan sarado ang mga bintana at pintuan at hindi 

dumadaan ang hangin, Isang lugar kung saan masikip ang mga tao, at malalapit ang mga tao. 

Gayundin, kapag lumabas ka, mangyaring tapusin ang gawain sa pinakamaikling oras. 

  ●High risk sa impeksyon "5 mga eksena"

（https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/318025_1233067_misc.pdf（Japanese page））
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Mangyaring gumawa ng masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksiyon, tulad ng 

pagsusuot ng mask at pagdidisimpekta ng iyong mga kamay. 

  ●Palaging magsuot ng mask at iwasan magsalita ng malakas sa mga pampublikong 

transportasyon tulad ng mga taxi, bus at tren.Lalo na magingat kapag nakasakay pagkatapos 

uminom. 

 ●Mag-ingat na huwag hayaang bumaba ang temperatura at humidity ng kuwarto, at 

siguraduhing maayos ang bentilasyon. 

 ●Kapag mayroon kang mga sintomas ng lagnat,Tumawag sa iyong ospital o health center para 

sa mga tagubilin kung saan pupunta. 

 ●Gamit ang app na "COCOA" maaari ipaalam sayo kung nakipag-ugnay ka sa isang tao na 

positibo para sa bagong impeksyon ng new coronavirus,Alamin mo ang mga potensyal sa 

impeksyon. 

  ● Kapag dumadalo sa isang kaganapan, mangyaring magsuot ng mask at panatilihin ang 

distansya mula sa mga tao.Gayundin, mangyaring iwasan ang pagsasalita ng malakas at pag-

inom. 

 

〇Para sa mga negosyong nagpapatakbo ng mga restawran at pasilidad sa Aichi Prefecture, 

Humihiling kami ng bawasan ang oras ng negosyo. 

●Lahat ng mga restawran sa Aichi Prefecture → Mangyaring gawin ang business hours 

hanggang 8pm. 

●Mga shops na nagbibigay ng alak → Mangyaring magbigay ng alak hanggang 7pm 

    
Mangyaring tingnan ang sumusunod na pahina para sa mga detalye sa pagpapaikli ng oras ng 

negosyo 

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