
Sitwasyon ng Antas ng Alerto ng Hokkaido

Pagsasagawa ng mas pinabuting Pamamaraan ng 
Panlaban tulad ng sa Lebel 4 ng Antas ng Alerto na

itinakda sa Sapporo simula 11/17 ~11/27

Lebel4
Pamantayan

350
Higaan

35
Higaan

796 Katao 10％
796

Tao/Linggo
Dumami 50％

Pasanin sa Sistema ng Medikal Monitor Sitwasyon ng Impeksyon

Pangkalahatang
Higaan

Kabilang ang para 
sa malalang
pasyente

Bilang ng mga
nagpapagaling

Positibo ang 
resulta

Bilang ng 
Bagong

Pasyente

Kumpara sa
nakaraang 1

Linggo

Porsyento ng 
mga di matunton

na kaso ng 
impeksyon

Hokkaido
１１/１6

６７４
Higaan

（11/15）

１８
Higaan

（11/15）

Dumami
1,916 katao

Patag
9.2％

1,462
Tao/Linggo

Dumami 36.3％

Kabilang ang 
Sapporo

３０６
Higaan

（11/15）

１３
Higaan

（11/15）

１319
Katao

11.1%
964

Tao/Linggo
Dumami 45.1％



【Karagdagan】 Kahilingan sa Pakikiisa ng Lungsod ng Sapporo

Residente at nananatili sa Sapporo

Kung hindi makaiwas sa peligro ng 
Impeksyon

①Huwag lumabas ng tahanan

kung walang madalian o 
mahalagang pakay

②Huwag maglabas-pasok sa labas ng 
Sapporo kung walang madalian o mahalagang
pakay

×
×

×



【Karagdagan】 Kahilingan sa Pakikiisa ng Buong Hokkaido (maliban sa Sapporo)

Residente at Nananatili sa Hokkaido

②Sa Eksena ng Inuman o kainan
Sunding Mabuti ang mga pamamaraan upang
maiwasan ang peligro ng impeksyon

①Kung hindi makaiwas sa peligro
ng impeksyon

Huwag maglabas-pasok ng Sapporo 

kung walang madalian o mahalagang
pakay

×
×

×



Mga Halimbawa ng mga Dapat gawin kung hindi makakaiwas
sa peligro ng Impeksyon

Sa Paggamit ng Pasilidad１

Ay hindi sumusunod
sa Bagong Istilo ng 

Hokkaido

LugarAlamin kung ang



Mga Halimbawa ng mga Dapat gawin kung hindi makakaiwas
sa peligro ng Impeksyon

Sa loob ng Silid２

Pagtitipon nang matagal
na oras na kung saan
hindi mapanatili ang 

distansya sa bawat isa

KilosMatyagan ang



Mga Halimbawa ng mga Eksena na mahirap umiwas sa peligro ng 
impeksyon

Sa inuman o kainan３

Walang suot

na Mask Lagpas ng 
２ Oras

Mahigit
５ katao

Eksena sa inuman
okainanMatyagan ang



Pakikiisa ng Sapporo sa Pagsagawa ng Pagsisiyasat ukol sa Pandemya

○Sa Hokkaido, ang Sistema ng Pagsisiyasat ng Health Center ay lalong
pagbubutihin at iaayon sa Sitwasyon ng bawat lugar

○Sa Sapporo, ang sistema ng pagsisiyasat na isasagawa ay aabot ng 
mga 100 katao

○Pagpapadala ng mga pampublikong nars sa buong
Japan na pakikiisa ng lahat ng Gobernador sa Bansa

○Magpapadala ng mga Espesyalista ang 
Gobyerno ng Japan

Pagsasagawa ng Pagsiyasat para sa mas 
pinabuting pamamaraan



Pagpapalawak ng Sistema ng Eksamen

○Paghikayat na kumuha ng PCR test at unahin ang
Eksamen ng bawat pasilidad

○Pag Seguro ng 673 mga institusyon na maaaring

mag pa eksamen ang mga pasyente na may lagnat
【11/12 Kasalukuyan】

○Pagdagdag ng mga PCR Test Center 【11/19】

Mas lalong pagpapabuti
ng ＰCR Test



Pagpapalawak ng Sistema ng Medikal

Pagdagdag ng bilang ng mga higaan sa mga
ospital at mga pasilidad ng akomodasyon

○Pagdagdag ng mga higaan para sa
madaliang pagtugon
sa nangangailangan

○Pagbubukas ng mga bagong pasilidad
ng akomodasyon

（Pinag iisipan rin ang pagbubukas sa 

Sapporo at iba pang lugar）



○ Pagsagawa at paghikayat sa mga parukyano na sundin
ang Bagong Istilo ng Hokkaido 

Mga Negosyante

○Hindi paggamit kung higit sa 5 katao na nasa tamang gulang

○ Huwag pahabain ang oras ang inuman o kainan na lalagpas ng 2 oras

○ Kumain nang tahimik, magsuot ng mask kung magsasalita

○ Paggamit ng Hokkaido Corona Notification System

Mga Gagamit nito

２

１

Mga Pamamaraan ng Panlaban tugon sa Go to Eat


