
Mengenai peningkatan dan penguatan sistem 

pengujian 

Mengingat semakin luasnya penularan COVID-19 saat ini, kami menghimbau kembali 

kepada seluruh warga prefektur untuk bekerja sama dalam memperketat penanganan 

pencegahan penularan, dan menjaga perawatan kesehatan. 

 

Akhir-akhir ini orang yang memeriksakan diri ke rumah sakit meningkat dengan pesat. Oleh 

karena itu, orang perlu menunggu lama hingga diuji/diperiksa, meskipun telah pergi ke rumah 

sakit. Muncul juga kondisi di mana orang yang berisiko tinggi menjadi parah seperti anak-

anak atau lansia, orang yang memiliki penyakit utama dsb. tidak bisa segera mendapatkan 

pemeriksaan dan perawatan. 

Untuk menghindari kepadatan di rumah sakit seperti itu, selain menyediakan kesempatan 

bagi orang yang berisiko tinggi menjadi parah untuk diperiksa, kami juga menyediakan 

kesempatan pengujian untuk orang yang berisiko rendah menjadi parah, seperti generasi 

muda yang tidak memiliki penyakit utama dsb. 

Berdasarkan perspektif tersebut, kami akan bekerja sama dengan negara untuk 

menjalankan kegiatan baru seperti berikut. 

 

 

インドネシア語（ID） 



 

 

1. Orang yang menjadi sasaran 

Menghindari kepadatan di rumah sakit dengan membuat sistem baru agar bisa melakukan 

pengujian secara mandiri, dengan sasaran orang berusia kurang dari 40 tahun dan berisiko 

rendah untuk menjadi parah, seperti tidak memiliki penyakit utama dsb., dan memperlihatkan 

gejala seperti demam, dsb. 

 

Orang yang menjadi sasaran adalah, 

tinggal di prefektur tersebut (termasuk yang menetap dalam waktu panjang) 

Berusia kurang dari 40 tahun (Anak sekolah dasar yang duduk di kelas tiga atau lebih kecil 

tidak termasuk) 

Tidak memiliki faktor risiko (*1) seperti penyakit utama 

Sudah vaksinasi 2 kali atau lebih 

yang telah memenuhi semua syarat tersebut, dan memiliki gejala demam, dsb. 

 

*1 Tumor ganas, penyakit pernapasan kronis, penyakit ginjal kronis, diabetes, hipertensi, 

hiperlipidemia, penyakit kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, obesitas (BMI: 30 

atau lebih), merokok, imunodefisiensi setelah transplantasi organ padat, kehamilan 

lanjut (setelah 28 minggu 0 hari), menggunakan obat imunosupresif/DMARDs 

(disease modifying anti rheumatic drugs), terinfeksi HIV 

 

２．Alur pengujian 



 

 

Berikut adalah detail alurnya. 

1. Prefektur membangun “Pusat Pembagian Alat Uji dan Pendaftaran Pasien Positif” yang 

baru. 

2. Orang yang memenuhi persyaratan bisa mengajukan permohonan melalui internet. 

3. Dua hari setelah mengajukan permohonan, alat uji akan tiba di rumah pendaftar. 

4. Orang yang telah menerima alat uji yang dikirimkan akan diminta untuk mengambil 

spesimen dan melakukan pengujian secara mandiri. 

5. Jika hasilnya positif, Ikuti informasi pada selebaran yang disertakan bersama alat uji akan 

diminta untuk mendaftar di pusat melalui internet. 

6. Dokter akan selalu berjaga di pusat, dan akan memeriksa gejalanya melalui wawancara 

pemeriksaan secara online dsb. 

7. Setelah itu, akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah berdasarkan instruksi 

dari puskesmas. 

 

3. Mengenai pengajuan permohonan alat uji dan pendaftaran pasien positif 

(1) Pengajuan permohonan alat uji 

Aturan dasar bagi orang yang menginginkan alat uji adalah, mengajukan permohonan 

melalui internet. 

Penerimaan pengajuan permohonan adalah 8 Agustus hingga 31 Agustus. 

Bacalah barcode 2 dimensi di bawah ini untuk mengakses situs pengajuan permohonan. 

*1 orang hanya dapat mengajukan permohonan 1 kali (1 kali pengajuan permohonan akan 

dibagikan 1 alat). 

(foto barcode 2 dimensi) 

 

(2) Pendaftaran pasien positif 



Penerimaan pengajuan permohonan dilaksanakan dari 8 Agustus hingga 7 September. 

Periksa informasi pada selebaran yang disertakan bersama alat uji, untuk mengakses situs 

web pendaftaran. 

 

4. Pertanyaan 

 

Isi pertanyaan No.Telepon Waktu layanan Bahasa yang didukung 

Pertanyaan 

tentang pengajuan 

permohonan alat 

uji 

050-2018-

7587 

Pukul 9 pagi sampai 6 

sore 

(tetap menerima 

pengajuan di hari Sabtu, 

Minggu dan hari libur 

nasional) 

Hanya bahasa Jepang 

 

 

Jika Anda membutuhkan konsultasi dalam bahasa asing, silakan hubungi Pusat Konsultasi 

Prefektur Fukuoka untuk Orang Asing berikut ini. 

 

Isi pertanyaan No.Telepon Waktu layanan Bahasa yang 

didukung 

Berbagai konsultasi 

tentang pekerjaan/tenaga 

kerja, tempat tinggal, 

pendidikan anak dan 

masalah lain dalam 

kehidupan sehari-hari, 

serta 

kependudukan/konsultasi 

hukum 

0120-279-906 

(Gratis) 

Pukul 10 pagi 

hingga 7 malam 

(tetap menerima 

pengajuan di hari 

Sabtu, Minggu dan 

hari libur nasional) 

22 Bahasa 

(Bahasa Jepang, 

Bahasa Inggris, 

Bahasa Cina, 

Bahasa Korea, 

Bahasa Vietnam, 

Bahasa Nepal, 

Bahasa Indonesia, 

Bahasa Tagalog, 

Bahasa Portugal, 

Bahasa Thailand, 

Bahasa Spanyol, 

Bahasa Prancis, 

Bahasa Jerman, 

Bahasa Italia, 

Bahasa 

Rusia,Bahasa 

Melayu, Bahasa 

Myanmar, Bahasa 

Khmer, Bahasa 



Mongolia, Bahasa 

Sinhala, Bahasa 

Hindi, Bahasa 

Bengali) 

 

Bagi orang yang berusia 40 tahun atau lebih, atau memiliki penyakit utama dsb., akan 

diminta untuk diperiksa di rumah sakit, seperti selama ini. Dalam hal tersebut, orang dengan 

gejala ringan seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan ringan sebisa mungkin diminta 

untuk mengunjungi rumah sakit terdekat di siang hari pada hari kerja, untuk menekan 

seminimal mungkin pemeriksaan seperti kedatangan darurat di malam hari/hari libur dsb. 

 

 

 

Untuk vaksin, kami akan bekerja sama dengan kota dan desa, demi mempercepat vaksinasi 

ke-4 kepada seluruh lansia, dll. Selain itu, vaksinasi ke-4 juga akan dilakukan secepatnya 

terhadap petugas fasilitas lansia serta petugas kesehatan. 

Himbauan kepada seluruh warga prefektur 

Kami meminta kerja sama kepada seluruh warga prefektur untuk memperketat penanganan 

pencegahan penularan secara mendasar, dan menjaga perawatan kesehatan. 

 

Bagi lansia atau orang yang berisiko tinggi menjadi parah seperti memiliki penyakit utama 

dsb., mohon untuk mempertimbangkan vaksinasi ke-4 secepatnya, demi menjaga 

keselamatan diri sendiri. 

Selain itu, ketika akan pergi ke luar rumah atau bertemu dengan orang, kondisi kepadatan 

tempat tujuan maupun ada/tidaknya penanganan penularan juga perlu diperiksa baik-baik. 

Kemudian, perketat penanganan pencegahan penularan secara mendasar dengan mandiri 

seperti memakai masker, melakukan disinfeksi tangan dan jari, menghindari tempat tertutup, 

berkumpul, dan kontak erat, melakukan ventilasi udara dengan seksama, dll., serta hati-hati 



dalam bertindak. 

 

Orang yang dalam kesehariannya berinteraksi dengan orang-orang yang berisiko tinggi 

menjadi parah, dimohon untuk menahan tindakan yang memiliki risiko penularan tinggi, dan 

bertindak dengan hati-hati. 

 

Setelah ini akan memasuki periode Obon, dan kesempatan untuk bertemu dengan lansia 

akan meningkat ketika kembali ke daerah asal dsb. Di saat seperti itu, Anda bisa melakukan 

pengujian sebelumnya, dengan memanfaatkan pengujian gratis dari prefektur, dll. Selain itu, 

mohon melakukan penanganan pencegahan penularan yang lebih dalam, seperti memakai 

masker di rumah, mensirkulasikan udara sesering mungkin, dsb. 

 

Kesempatan jamuan makan juga akan meningkat. Di saat mengadakan jamuan makan 

dengan banyak orang pun, kami mohon bantuannya untuk memanfaatkan pengujian gratis 

dsb. seperti ini. 


