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Penanganan sesuai kondisi kasus COVID-19 ke depan
Meninjau ulang Alarm COVID-19 Fukuoka

● Pemerintah Prefektur Fukuoka akan meninjau ulang
Alarm COVID-19 Fukuoka yang ditetapkan sebagai standar
permintaan kepada fasilitas kesehatan untuk menyiapkan
tempat tidur, menyusunnya sebagai standar untuk meminta
kerja sama warga dan pengusaha, dan membaginya menjadi
2 tahap, yakni Alarm COVID-19 Fukuoka dan Alarm Istimewa
COVID-19 Fukuoka sesuai dengan kondisi kasus COVID-19.
● Patokan penerapan untuk tiap tahap adalah saat terjadi
peningkatan kasus COVID-19 dan saat kasus COVID-19
terkendali. Kami akan menetapkan angkanya yang lebih ketat
dari indikator penilaian tahap oleh pemerintah pusat, dengan
mempertimbangkan kondisi dalam gelombang pandemi
keempat dan dampak varian baru.

Saat terjadi peningkatan kasus COVID-19
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* Berdasarkan indikator (1) - (3), serta dengan mempertimbangkan kondisi dalam “Hal-hal yang perlu diperhatikan”, Pemerintah Prefektur
Fukuoka akan memutuskan penerapannya secara komprehensif dengan mengacu kepada pendapat pemerintah kota dan para ahli.
* Setelah Alarm COVID-19 Fukuoka diterapkan, kami akan mulai bermusyawarah dengan pemerintah pusat tentang pelaksanaan Tindakan
Prioritas untuk Mencegah Penyebaran Penyakit. Kami akan mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat ketika kita telah mencapai
setara Tahap III*1.
* Setelah Alarm Istimewa COVID-19 Fukuoka diterapkan, kami akan mulai bermusyawarah dengan pemerintah pusat tentang pelaksanaan
Program Penanganan Status Darurat. Kami akan mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat ketika kita telah mencapai setara Tahap
IV*2.

Saat terjadi peningkatan kasus COVID-19

Indikator
utama

Patokan penerapan Alarm
COVID-19 Fukuoka

Patokan
penerapan
Alarm
Istimewa COVID-19 Fukuoka

Indikator penilaian tahap
oleh pemerintah pusat

Sebelum mencapai setara Tahap III

Sebelum mencapai setara Tahap IV

Jumlah kasus positif baru

Tren kenaikan rata-rata bergerak 7 hari*3
terus berlanjut dan rata-rata bergerak 3
hari*3 naik menjadi 100 orang/hari atau lebih

Tren kenaikan rata-rata bergerak 7 hari
terus berlanjut dan rata-rata bergerak 3
hari naik menjadi 180 orang/hari atau lebih

Tingkat keterisian tempat
tidur rumah sakit

15% atau lebih (± 210-220 orang)

30% atau lebih (± 420-440 orang)

Tingkat keterisian tempat
tidur rumah sakit kasus
parah

10% atau lebih (± 20 orang)

20% atau lebih (± 40 orang)

※Hal-hal yang perlu
diperhatikan

・Tren kenaikan rasio kasus positif varian baru
・ Tren kenaikan pergerakan masuk manusia
dari luar prefektur

・Tren kenaikan rasio kasus positif varian
baru

*1 Rata-rata bergerak 7 hari 109 orang/hari atau lebih, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit 20% atau
lebih
*2 Rata-rata bergerak 7 hari 182 orang/hari atau lebih, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit 50% atau
lebih
*3 Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah total kasus positif baru dalam 7 hari (3 hari) terakhir dengan
angka 7 (3). Rata-rata bergerak 3 hari dapat lebih cepat menangkap tanda-tanda peningkatan kasus COVID-19.

Saat kasus COVID-19 terkendali
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* Berdasarkan indikator (1) - (3), serta dengan mempertimbangkan kondisi dalam “Hal-hal yang perlu diperhatikan”,
Pemerintah Prefektur Fukuoka akan memutuskan secara komprehensif permintaan pencabutan Program Penanganan
Status Darurat (Tindakan Prioritas untuk Mencegah Penyebaran Penyakit) kepada pemerintah pusat, dengan mengacu
kepada pendapat pemerintah kota dan para ahli.
* Bersamaan dengan pencabutan Program Penanganan Status Darurat (Tindakan Prioritas untuk Mencegah Penyebaran
Penyakit), Penerapan Alarm Istimewa COVID-19 Fukuoka (Alarm COVID-19 Fukuoka) akan dicabut.

Saat kasus COVID-19

Indikator utama
Indikator penilaian
tahap oleh pemerintah
pusat

Patokan pencabutan Alarm COVID19 Fukuoka 31
[Patokan
permintaan
pencabutan Tindakan Prioritas untuk
Mencegah Penyebaran Penyakit]

terkendali
Patokan pencabutan Alarm Istimewa
COVID-19 Fukuoka38
[Patokan
permintaan pencabutan Program
Penanganan Status Darurat]

Setelah mencapai setara Tahap II Setelah mencapai setara Tahap III
atau di bawah itu*2
atau di bawah itu*1

Jumlah kasus positif baru

Tren penurunan rata-rata bergerak 7
hari*3 terus berlanjut dan rata-rata
bergerak 7 hari turun menjadi kurang
dari 35 orang/hari

Tren penurunan rata-rata bergerak 7
hari terus berlanjut dan rata-rata
bergerak 7 hari turun menjadi kurang
dari 100 orang/hari

Tingkat keterisian
tempat tidur rumah sakit

Kurang dari 20% (± 280-300 orang)

Kurang dari 50% (± 700-740 orang)

Tingkat keterisian tempat
tidur rumah sakit kasus
parah

Kurang dari 15% (± 30 orang)

Kurang dari 30% (± 60 orang)

・Tren varian baru, dll.

・Tren varian baru, dll.

※Hal-hal yang perlu
diperhatikan
*1

Rata-rata bergerak 7 hari 182 orang/hari atau lebih, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit 50% atau lebih
*2 Rata-rata bergerak 7 hari 109 orang/hari atau lebih, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit 20% atau lebih
*3 Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah total kasus positif baru dalam 7 hari terakhir dengan angka 7.

Contoh permintaan selama ini saat terjadi
peningkatan kasus positif
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* Permintaan kepada warga dan pengusaha didasarkan pada kebijakan penanganan dasar oleh
pemerintah pusat dan pemberitahuan terkait yang dikeluarkan akhir-akhir ini, dan dapat direvisi di
masa mendatang.
* Peralihan program/tindakan secara bertahap mungkin tidak akan diterapkan apabila terjadi
peningkatan kasus COVID-19 secara drastis.

Alarm COVID-19 Fukuoka
Permintaan utama

Program pemerintah
prefektur

Tindakan Prioritas
untuk Mencegah
Penyebaran Penyakit

• Menahan diri dari bepergian yang tidak perlu dan
tidak mendesak, termasuk pada siang hari

(khususnya pukul 21.00 ke atas)

• Menghindari bepergian yang tidak perlu dan
tidak mendesak ke prefektur lain
• Benar-benar menghindari bepergian ke prefektur yang
diterapkan status darurat, dll.

Permintaan kepada
warga

Alarm Istimewa COVID-19 Fukuoka
Tindakan Prioritas
untuk Mencegah
Penyebaran

Penyakit

• Menahan diri dari bepergian yang tidak perlu
dan tidak mendesak, termasuk pada siang hari
(khususnya pukul 20.00 ke atas)

Benar-benar menghindari bepergian ke
prefektur lain

• Menahan diri dari menggunakan restoran, kafe, dll.
yang tidak memenuhi permintaan untuk
mempersingkat jam buka
• Benar-benar menghindari pesta akhir tahun,
pesta penyambutan dan perpisahan, acara
tahunan seperti mudik

Program Penanganan Status
Darurat

• Libur sementara Menahan diri
dari menggunakan restoran,
kafe, dll. yang tidak memenuhi
permintaan untuk
mempersingkat jam buk

・Menahan

diri dari pesta akhir tahun,
pesta penyambutan dan perpisahan,
acara tahunan seperti mudik

• Menahan diri dari tindakan dengan risiko penularan tinggi, seperti makan
berkelompok, dll. di jalan dan taman

Permintaan
utama

Fasi
litas
mili
k
pref
ekt
ur

Restor
an,
kafe,
dll.
Fasilitas
yang
menarik
pengunjun
g

Permintaan
kepada
pengusaha
Aca
ra

Tempat
kerja

Hal-hal yang
diperingatkan
terlepas dari kondisi
COVID-19

Alarm COVID-19 Fukuoka
Program pemerintah
prefektur
• Mempersingkat jam buka
hingga pukul 21.00 (boleh
menyajikan minuman
alkohol)

Tindakan Prioritas
untuk Mencegah
Penyebaran Penyakit
• Mempersingkat jam buka
hingga pukul 20.00 atau
21.00 (minuman alkohol boleh
disajikan hanya di restoran, kafe,
dll. bersertifikat)）

Alarm Istimewa COVID-19 Fukuoka
Tindakan Prioritas
untuk Mencegah
Penyebaran

Penyakit
• Mempersingka
t jam buka
hingga pukul
20.00

• Menahan diri dari menggunakan fasilitas karaoke (tidak termasuk
karaoke box)
• Seruan untuk
mempersingkat jam
buka hingga pukul
21.00

• Mempersingkat jam buka
hingga pukul 20.00 atau
21.0040.
(acara hingga pukul 21.00)

• Mempersingka
t jam buka
hingga pukul
20.00

Program Penanganan Status
Darurat
• Tutup sementara atau
mempersingkat jam buka hingga
pukul 20.00
(tidak boleh menyajikan minuman
alkohol)
• Tidak menyediakan fasilitas
karaoke (termasuk karaoke box)
• Tutup sementara untuk fasilitas
komersial besar, dll
• Mempersingkat jam buka hingga
pukul 20.00

• Mengatur pengunjung masuk, memandu pengunjung
• Mempersingkat jam buka
hingga pukul 21.00

• Mempersingkat jam buka
hingga pukul 20.00 atau
21.00

• (1) atau (2), mana yang
lebih kecil

• Maks. 5 ribu orang (tanpa suara
keras maks. 100%, dengan suara
keras maks. 50% kapasitas)
• (tidak boleh menyajikan minuman
alkohol)
• Hingga pukul 21.00
• Sama untuk acara yang
diselenggarakan prefektur

• (1) Kapasitas (tanpa suara
keras 100%, dengan suara
keras 50%)
• (2) Maks. 5 ribu orang
atau 50% kapasitas, mana
yang lebih besar
• Sama untuk acara yang
diselenggarakan prefektur

• Mengusahakan secara sungguh-sungguh pengurangan
70% kehadiran di tempat kerja dan WFH
• Jika perlu berangkat ke kantor, memperketat sistem
perbedaan jam masuk kerja, dll.
• Menghindari bekerja setelah pukul 21.00

・Pada prinsipnya tutup
• Maks. 5 ribu orang dan maks.
50% kapasitas
• (tidak boleh menyajikan
minuman alkohol)
• Hingga pukul 21.00
• Acara yang diselenggarakan
prefektur pada prinsipnya
dibatalkan atau ditunda

• Mengusahakan secara sungguh-sungguh
pengurangan 70% kehadiran di tempat kerja dan WFH
• Jika perlu berangkat ke kantor, memperketat sistem
perbedaan jam masuk kerja, dll.
• Menghindari bekerja setelah pukul 20.00

■Menerapkan protokol kesehatan dasar secara ketat, seperti menghindari 3C
■Menghindari bepergian yang tidak perlu dan tidak mendesak ke wilayah dengan kasus positif
tinggi
■Melaksanakan WFH, sistem perbedaan jam masuk kerja, dll.
■Menerapkan protokol kesehatan dasar secara ketat ketika bepergian
■Menghindari risiko penularan secara sungguh-sungguh ketika menggunakan restoran, kafe, dll.
■Mematuhi pedoman pencegahan penularan per jenis usaha

