
Informasi tanggal 10 May 2020. Tolong diperhatikan 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. 

Banyak orang terkena serangan jenis virus baru coronavirus (covid-19), dan beberapa 

orang memiliki gejala yang parah. Hati-hati, jangan sampai tertular!. 

 Selalu pakailah masker apabila anda, keluar rumah atau pun betemu dengan orang 

 Ketika pulang ke rumah, cucilah tangan dan berkumurlah 

 Apabila anda berada di kerumunan orang, pastikan untuk menjaga jarak dan carilah 

udara segar. 

 Apabila Sekolah ataupun perusahaan tempat anda kerja diliburkan, diharapkan untuk 

tidak keluar rumah sebisa mungkin. 

 Berkonsultasilah dahulu dengan dokter terdekat, apabila anda khawatir tentang 

kesehatan anda. 

  Apabila muncul demam, ukurlah suhu demam setiap hari. 

 Ketika nomor ①～③ terjadi, segera hubungi pusat kesehatan masyarakat terdekat via 

telepon. 

① Sesak nafas atau penyumbatan kuat pada pernafasan 

② Orang yang rentan terhadap penyakit ini adalah (orang lanjut usia, orang dengan 

penyakit seperti diabetes dan gagal jantung, orang yang menjalani dialisis, orang yang 

menggunakan immunosuppresion dan agen anti kanker) dan juga yang mengalami 

demam atau batuk. 

③ Selain orang-orang yang mengalami penyakit yang tertera di bagian nomor ② , 

Ditujukan kepada orang-orang yang mengalami penyakit demam atau flu selama 

lebih dari 4 hari. 

 Untuk orang yang sedang mengandung (bumil) 

sama seperti orang yang rentan terhadap penyakit serius, diharapkan untuk berkonsultasi 

dengan pusat kesehatan masyarakat secepat mungkin,. 

 Untuk anak-anak 

Silahkan berkonsultasi dengan dokter spesialisasi anak-anak, hubungi dokter spesialis 

anak dalam pusat kesehatan masyarakat terdekat 

Berhati-hatilah dengan Virus Korona terbaru. 

Apabila ada demam atau batuk 

 

Informasi lainya 



▼NHK world Japan▼ 

★Situs berita pengendalian virus korona di Aichi prefektur (Bahasa inggris dan jepang yang 

mudah) Anda dapat melihat informasi terbaru! 052-954-7453 Kaunter umum prefektur  

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/list549-1498.html 

★Call Center Multikultural Prefektur Aichi 052-961-7902 

 Layanan diskusi dapat dilayani dengan Bahasa Inggris. Bahasa Mandarin, Bahasa Thailand, 

Bahasa Vietnam, Bahasa Filipina/Bahasa Tagalog, Bahasa Indnesia, Bahasa Spanyol, Bahasa 

Portugis dan Bahasa Perancis. 

★Situs khusus penyakit menular virus coronavirus baru dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan 

dan Kesejahteraan (lansung ditujukan ke situs berbahasa inggris) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

★CLAIR Situs Pusat Multikultural Aichi mengenai virus corona terbaru 

  (terdapat banyak informasi dan kosa kata mengenai korona) 

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

 

★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」） 

★Call Center Multikultural Prefektur Aichi (Bagi turis yang datang ke Jepang) 

 Layanan diskusi dapat dilayani dengan Bahasa Inggris. Bahasa Mandarin, Bahasa Thailand, 

Bahasa Vietnam, Bahasa Filipina/Bahasa Tagalog, Bahasa Indnesia, Bahasa Spanyol, Bahasa 

Portugis dan Bahasa Perancis. https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ 

★Hubungi pelayanan mengenai virus terbaru korona bagi yang mau pulang ke negara 

Masing-masing. 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

  Anda dapat menemukan informasi tentang pusat kesehatan masyarakat di setiap prefektur 

dari situs web Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan. 

  Klik di sini untuk informasi tentang Prefektur Aichi 

  https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#kikokusya 

Nomor yang anda bisa hubungi. 
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