Informasi tanggal 18 Februari. Perhatikan informasi ini.

Kepada para penduduk asing
※Merangkum berbagai informasi. Untuk informasi lebih jelas, silakan lihat halaman web di
lembar ke-2, lalu hubungi nomor telepon yang tertera.

Berhati-hatilah dengan Virus Korona terbaru.
Di China dan Jepang banyak orang mengidap penyakit pneumonia (paru-paru
basah) akibat Virus Korona. Di Prefektur Aichi juga terdapat orang yang
mengidap pneumonia. ilakan cuci tangan yang bersih, lalu pakailah masker
supaya tidak terjangkit. (sama dengan pilek atau influenza.)

Waspada akan Virus Korona terbaru
・Ketika muncul gejala batuk, bersin dan demam, pakailah masker
・Ketika pulang ke rumah, cucilah tangan dan berkumurlah

Apabila ada demam atau batuk
・Apabila muncul demam, ukurlah suhu demam setiap hari.
・ Ketika nomor ①～③ terjadi, segera hubungi pusat kesehatan masyarakat terdekat
via telepon.
① Suhu demam 37.5 derajat ke atas berlangsung selama 4 hari atau lebih.
② Gejala flu berlangsung selama 4 hari atau lebih.
③ Sesak nafas atau penyumbatan kuat pada pernafasan.
・Pergi berobatlah ke institusi medis yang direkomendasikan via telepon oleh pusat
kesehatan masyarakat.

Kepada para penduduk asing yang akan mengunjungi China
Pulang kembali ke Jepang dari China akan sangat sulit !
・ Pemilik paspor dari Kementrian Hubei dan Kementrian Zhejiang tidak diizinkan
masuk ke Jepang.

・ Bagi para pengunjung yang telah pergi ke China,apabila tidak bisa membuktikan
bahwa tidak pergi ke Kementrian Hubei dan Kementrian Zhejiang, tidak diizinkan
masuk ke Jepang.
・ Apabila ada hal yang tidak dimengerti, silakan hubungi ke 「Kantor Layanan
Imigrasi dan Tempat Tinggal」terdekat (Bahasa Jepang)
Telepon:052-559-2150(Nagoya),052-559-2112(Nagoya),0532-32-6567(Toyohashi)
★Bagian Penanggulangan Kesehatan Prefektur Aichi (Bahasa Jepang)
Informasi terbaru dapat dilihat
https://www.pref.aichi.jp//soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html

▼NHK world Japan▼

★NHK World Japan
Berita tentang Virus Korona terbaru dapat dilihat dengan berbagai bahasa
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
（ Untuk halaman Bahasa Inggris, pemilihan bahasa dapat dilakukan dengan
「Language」
）
★Pusat Multikultural Aichi/ Aichi Tabunka Center 052-961-7902
Berbagai macam diskusi dapat dilayani dengan Bahasa Inggris. Bahasa Mandarin,
Bahasa Korea, Bahasa Thailand, Bahasa Vietnam, Bahasa Filipina/Bahasa Tagalog,
Bahasa Spanyol, Bahasa Portugis, Bahasa Indonesia, Bahasa Nepal dan Bahasa
Myanmar
★Call Center Multibahasa Prefektur Aichi (Untuk para wisatawan yang datang ke
Jepang)
Layanan diskusi dapat dilayani dengan Bahasa Inggris. Bahasa Mandarin, Bahasa
Thailand, Bahasa Vietnam, Bahasa Filipina/Bahasa Tagalog, Bahasa Spanyol,
Bahasa Portugis dan Bahasa Perancis
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/
★Kementrian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan
Di halaman Bahasa Jepang, pada tombol「言語」,pemilihan bahasa dapat dilakukan.
https://www.mhlw.go.jp/index.html

