2020 年 10 月

日

Sa lahat ng Dayuhan na naninirahan sa Lungsod ng Okazaki,
Okazaki Crisis Management Countermeasures Division

Pakiusap para sa lahat Upang ang Pag-kalat ng CORONA VIRUS ay Maiwasan.
Napag-alaman na ang sakit na Coronavirus ay dumadami na sa lungsod ng Okazaki. At ang
cluster ay naganap din.
Higit na 12,000 na mamayan dayuhan ang nakatira dito sa Lungsod, at dahil sa kakulangan
sa mga impormasyon para sa ating sariling salita para sa pagkalat ng sa sakit na ito at mga
hakbangin sa pag-iwas sa sakit, Ang pag-aalala na lalo pa itong kumalat sa lahat ng komyunidad.
Ang Lunsod ng Okazaki ay nag-susumikap na gawin ang lahat ng makakaya hinggil sa
sitwasyon na ito.Kung kaya’t hinihiling naming sa inyo na ibahagi ang impormasyon na ito at
pag-sikapan isagawa ang mga nararapat gawin upang ang pag-kalat ng sakit ay maiwasan,sa
pamamagitan ng contact network sa lahat at sa inyong community.
Inaasahan naming ang inyong Kooperasyon.
１ .Hangga’t maari,mag-mask kapag makikipag-usap sa tao, at panatilihin ang distansya
(atleast 1m) ang layo.
２．Ugaliin mag-hugas ng kamay gayun sabunan ito ng maigi at gumamit ng disinfection.
Hal：Kapag papasok sa building,kapag uuwi sa bahay at gayun din bago kumain at
kapagmagluluto.
３．Umiwas tayo sa 3Cs
Hal：Pag iwas sa masikip na lugar,Pag-iwas sa maraming tao at mag-uusap ng malakas
lalo na kapag nasa kainan.
４．Suriin ang inyong kalusugan,i-check ang inyong body temperature.
５．Kung hindi maganda ang inyong pakiramdam,huwag pilitin na pumasok sa paaralan o sa
pinag-tatrabahuan.
・Sa taong may ubo at lagnat na nasa 37.5℃ o mas mataas pa, na humigit sa 4 na araw .
・Mabigat ang pakiramdam o hirap huminga.
Sa mga taong kinabibilangan nito mangyari lamang na tumawag sa sa Returnee and
Consultation center sa Okazaki Health Center.
Telepono : 0564-23-5074（Okazaki City Health Center）
Weekday：9:00 am until 5:00 pm
Nighttime : Saturday、Sunday、Public Holiday (24 hrs on call)

