
Pengamatan infeksi

(hijau)

Keadaan darurat

（ungu）

０～3 orang 175 orang atau lebih

lebih dari 50％

Hal-hal umum

Klarifikasi tahap oleh

subkomite nasional
Ⅳ　Ekspansi eksplosif　

Aktivitas di Luar

Rumah

Pertimbangan dan penerapan

larangan keluar rumah pada siang

dan malam hari untuk kepentingan

yang tidak perlu dan tidak mendesak

Permintaan cuti, dll. ー

Acara Makan

Bersama
Menahan diri dari acara makan bersama di luar lingkup keluarga 

Kegiatan (event), dll. (Korespondensi berdasarkan kebijakan penanggulangan dasar nasional, pedoman, dll.) 
Menahan diri dari penyelenggaraan

/partisipasi

Sekolah Prefektur 

Fasilitas Prefektur Buka Tutup

Bepergian ke dan

dari prefektur lain

※１　Untuk indikator penilaian、①Jumlah total orang dalam perawatan medis (peringatan khusus: 140 orang atau lebih)、②Tingkat penghunian tempat tidur pengamanan maksimal、③Tingkat perawatan inap、④Jumlah orang yang baru terinfeksi dalam 7

hari terakhir、⑤Tingkat penyebaran infeksi tidak diketahui (Kewaspadaan Khusus : 50 %), ⑥ Pertimbangan tahap secara komprehensif dengan mempertimbangkan 6 indikator tingkat positif PCR (perhatian khusus: 5% atau lebih) dan jumlah pasien

yang sakit parah di rumah sakit. Selain itu, ketika  pasien mewabah secara terbatas pada sebagian area, dapat dinilai secara fleksibel sesuai dengan situasi sebenarnya di area tersebut, seperti menetapkan area tertentu sebagai "hati-hati" atau

"waspada".

※２　"Industri tertentu" yang meminta cuti, dll. harus diputuskan dengan mempertimbangkan kasus infeksi di prefektur dan kebijakan penanggulangan dasar nasional . 

※３　Sekolah-sekolah prefektur akan ditutup berdasarkan "Manual Manajemen Kebersihan untuk Infeksi Virus Corona Baru di Sekolah" dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi dan  Standar Dewan Pendidikan prefektur

itu sendiri dengan melihat status infeksi dalam yurisdiksi Pusat Kesehatan dan Kesejahteraan.

ー

Pertimbangan ulang

penyelenggaraan /partisipasi

Pertimbangan berdasarkan status infeksi dalam yurisdiksi masing-masing pusat kesehatan kesejahteraan ※３

Pertimbangkan untuk menutup

fasilitas dalam ruangan

Pertimbangkan berdasarkan status infeksi nasional dan risiko penyebaran infeksi 
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Ⅱ　Peningkatan bertahap  Ⅲ　Peningkatan cepat 

Pertimbangan dan penerapan untuk

tidak pergi ke restoran yang

menawarkan minuman beralkohol

yang tidak sesuai dengan pedoman

Pertimbangan dan penerapan

untuk tidak pergi ke restoran yang

menyajikan minuman beralkohol

pada malam hari

ー

Pedoman yang menangani penyakit menular virus korona di prefektur Kochi 　
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Tahap Perhatian（kuning） Kewaspadaan（oranye）
Kewaspadaan khusus

（merah）
Jumlah orang yang baru

terinfeksi dalam 7 hari

terakhir

4 orang atau lebih 14 orang atau lebih 105 orang atau lebih

Tingkat penghunian tempat

tidur (rumah sakit)

pengamanan maksimal lebih dari 10％ lebih dari 20％

□Implementasi menyeluruh untuk pengendalian infeksi yang tepat di setiap toko 

□Implementasi "gaya hidup baru"

・Hindari berbicara dengan suara keras 

juga ucapan "bersulang / kembali" 

Penyusutan skala dan persingkat 
waktu sebanyak mungkin 

Kelompok kecil dan 

dalam waktu singkat 

kurang dari 10%

Ⅰ Kejadian sporadis 

Menghindari secara menyeluruh pedoman dari "3 H " (Hindari  
berkumpul di tempat dengan sirkulasi buruk, Hindari tempat dengan 
kerumunan orang banyak, Hindari berbicara dengan jarak terlalu 

dekat )

(Perhatikan hal-hal umum)

Pertimbangan dan pelaksanaan permintaan 

penutupan industri tertentu ※ 2 dan 

pengurangan jam kerja 

Cuci tangan dan - Memakai masker
- Etiket batuk

・Pengamanan 
jarak fisik (１-２ｍ)

・Tetap menjaga sirkulasi 
udara dalam ruangan ・Menahan diri untuk tidak 

berbicara di transportasi umum 

・Bekerja dari rumah dan

rotasi hari kerja. 
・pertemuan / rapat 

secara daring (online)  

・Menghindari makan 

dalam satu piring 
bersama 

＜bahasa Indonesia＞dibuat oleh Kochi International Association (KIA) berdasarkan Presentasi Perfektur Kochi


