インドネシア語（ID）

Pencabutan Tindakan Prioritas untuk Mencegah Penyebaran Penyakit dan
Penerapan Periode Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19
Pengumuman Jumat, 4 Maret 2022

Pada 4 Maret 2022, Pemerintah Jepang memutuskan untuk mencabut
Tindakan Prioritas untuk Mencegah Penyebaran Penyakit di 13 prefektur
termasuk Prefektur Fukuoka, yang sebelumnya diberlakukan hingga 6 Maret
2022. Namun, tidak berarti bahwa penyebaran COVID-19 telah terkendali.
Dalam rangka terus mencegah penyebaran kasus COVID-19 ke seluruh
wilayah Fukuoka, Pemerintah Prefektur Fukuoka menetapkan Periode
Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 selama 1 bulan, mulai Senin, 7 Maret
2022 hingga Kamis, 7 April 2022. Kami akan sepenuhnya menerapkan langkahlangkah pencegahan penularan, memperkuat sistem penyediaan perawatan
medis, dan mendorong program vaksinasi.
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Permintaan untuk Warga Prefektur Fukuoka

Menurut studi, vaksin efektif dalam mencegah penularan COVID-19, mencegah
timbulnya COVID-19, dan mencegah COVID-19 menjadi parah dengan dosis
ketiga vaksin, termasuk varian Omicron. Vaksinasi telah tersedia sejak 4 Maret
2022 di Pusat Vaksinasi Hakata (depan TKP Garden City Premium Hakata
Ekimae), yang merupakan pusat vaksinasi massal keempat di Prefektur
Fukuoka. Silakan manfaatkan juga fasilitas ini.
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Mohon terus membersihkan tangan Anda dengan hand sanitizer, mengukur
suhu tubuh, dan protokol kesehatan lainnya ketika bepergian. Secara khusus,
kami minta lansia, orang dengan komorbid, dan orang yang sehari-harinya
melakukan kontak dengan mereka untuk berhati-hati.
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Terdapat sekitar 19.500 restoran, kafe, dll. bersertifikat pencegahan penularan
di Fukuoka yang telah memenuhi 40 butir ketetapan oleh Pemerintah Prefektur
Fukuoka. Dalam acara makan yang lama, orang-orang cenderung bersuara
keras karena hanyut dalam suasana dan kewaspadaan menurun. Oleh karena
itu, usahakan agar acara makan, termasuk yang diselenggarakan di rumah,
maks. 2 jam.
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Permintaan untuk Restoran, Kafe, dll.

Permintaan kepada restoran untuk mempersingkat jam buka, dll., akan dicabut
mulai 6 Maret 2022. Restoran, kafe, dll. bersertifikat pencegahan penularan
diminta untuk mematuhi standar sertifikasi.
Untuk restoran, kafe, dll. yang terdaftar dalam Sistem Vaccine Test Package,
jika telah dipastikan bahwa semua pengguna negatif dengan PCR atau tes
lainnya, kami mengizinkan 5 orang atau lebih pengguna.
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Kami mendorong restoran yang belum mendapatkan sertifikat pencegahan
penularan untuk mendapatkannya.
Langkah yang Diambil Pemerintah Prefektur Fukuoka

Kami akan terus menangguhkan penggunaan promosi pariwisata “Perjalanan
Menghindari 3Cs Fukuoka” hingga 7 April 2022, Periode Pencegahan Lonjakan
Kasus COVID-19.

