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Residente

Mga Bagong Pamamaraan upang maiwasan
ang paglawak ng impeksyon at presyon sa Sistema ng medikal

・Ikonsidera ang pagpapabakuna lalo na ang mga may edad at mga kabataan.Bakuna

Panahon Setyembre 1 - 30, 2022Panlaban sa BA.5 na idineklara ng Gobyerno ng Hokkaido

・ Pagpapatupad at inspeksyon ng Palano sa Pagpaptuloy ng Negosyo （BCP）

・Pakikipag koopera sa mga kostumer para sa masidhing pagpapatupad ng mga pamamaraan. 
Paggawa at pagpapalaganap ng mga solusyon para sa ikauunlad ng negosyo* sa hokkaido

* “Discount para sa mga residente”, “Tiket na suporta sa mga sertipikadong negosyo sa Hokkaido”, “Kampanya para sa
kapakanan ng mga pampublikong transportasyon ng Hokkaido”

・ Mabilis na pagpapalaganap ng pagbibigay ng test kit sa mga may sintomas pagtatala ng mga positibo

ang resulta sa “Talaan ng mga Positibo ng COVID-19 sa Hokkaido”

・Wastong Sistema at pagpapalaganap ng kibreng eksamen na na extend hanggang katapusan ng Setyembre.

（Ang mga walang sintomas ay makakapag pa eksamen nang libre sa mga lugar ng
eksamen at ang mga may sintomas ay kailangang pumunta sa pagamutan na
tumatanggap ng pasyente kahit na ito ay may lagnat.）

Hinihiling ang wastong pagsasagawa ng mga Pamamaraan upang maiwasan ang paglawak
ng impeksyon at presyon sa Sistema ng medical at pagkakaroon ng patuloy na mga sosyo-
ekonomikong aktibidades.

Wastong Pagpapatupad ng mga Pangunahing Pamamaraan panlaban
sa impeksyon at promosyon ng bakuna

・ Iwasan ang 3 C, Ugaliin ang Social Distancing, Magsuot ng Mask Maghugas at Mag 
disinfect ng mga kamay at siguraduhing may wastong bentilasyon

・ Lubos na pag iingat ng magkabilang panig, ang mga may edad, primary illness at ang 
taong makakasalamuha ng mga ito.

・ Huwag magsalu-salo nang matagalan, iwasan ang pag inom nang marami, huwag
magsalita nang malakas o pasigaw at magsuot ng mask kung magsasalita

・ Kung nababahalang maaaring nahawahan, huwag mag atubiling magpa eksamen kahit
ano pa ng estado ng bakuna

Negosyo

Hokkaido

Pamamaraan sa pagpapatuloy ng negosyo para tuluyang pagsasagawa
ng mga sosyo-ekonomikong aktibidades

Seguridad at Wastong Sistema para sa kalusugan at Pang medikal


