Impormasyon para sa Pebrero 18. Kaalaman sa pinaka bagong impormasyon.
※ Pinagsamang iba’t ibang impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang
pangalawang pahina ng homepage o tawagan ang numero ng telepono.

Mangyaring mag-ingat sa 「bagong corona virus」
Maraming tao sa Tsina at Japan ang nagkaroon ng bagong coronavirus pneumonia.
Kahit sa Aichi Ken ay may mga tao nagkaroon ng pneumonia. Mag-ingat sa paraan
ng paghugas ng kamay at pagsuot ng mask para hindi mahawa. (Kapareho ito ng
ubo, sipon at flu)
Pag-iingat sa Bagong Coronavirus
・Magsuot ng mask kapag mayroon kang ubo, pagbahing, o lagnat
・Pag uwi galing sa labas, maghugas ng kamay at magmumog

Kapag may lagnat o ubo
・Kapag nilagnat, sukatin ang lagnat araw-araw.
・Sa kaso ng ①~③ mangyaring tumawag sa Health Center o Hokenjyo na malapit
sa inyo.
①May lagnat na 37.5 degree o higit pa na tumatagal ng higit pa sa apat na araw
②May sintomas ng sipon na nagpapatuloy ng higit sa 4 na araw.
③Hirap sa paghinga at parang pagod na pagod.
・Mangyaring kumunsulta sa isang institusyong medikal na inirerekomenda ng
Health Center o Hokenjyo.

Para sa mga dayuhan na pupunta sa China
Napakahirap na bumalik sa Japan mula sa China!
・Ang mga may pasaporte na Hubei o Zhejiang ay hindi papayagang pumasok sa
Japan.

Hubei/Zhejiang

・Ang mga taong nagpunta sa China ay hindi makakapasok sa Japan maliban kung
mapatunayan nila na hindi sila nagpunta sa Hubei at Zhejiang
・Sa mga katanungan,makipag-ugnay sa malapit na Immigration Service (Japanese)
Tel：052-559-2150(Nagoya)/052-559-2112(Nagoya)/0532-32-6567(Toyohashi)
★Aichi Ken Health Service Division(Japanese)
Makikita ang bagong impormasyon
https://www.pref.aichi.jp//soshiki/kenkotaisaku/novelcoronavirus.html

▼NHK world Japan▼

★NHK World Japan
Maaari mong makita ang balita ng bagong coronavirus sa iba't
ibang mga salita
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
(Pahina ng Ingles, pwede pumili ng lenguawahe sa ‘Language’)
★Aichi Multicultural Center 052-961-7902
Iba't ibang mga salita magagamit sa konsultasyon tulad ng Ingles, Intsik, Koreano,
Thai, Vietnamese, Filipino / Tagalog, Espanyol, Portuges, Indonesia, Nepali, at
Myanmar
★Aichi Multilingual Call Center(Mga taong pumupunta sa Japan para mag tour.)
Pwede komunsulta sa English, Chinese, Korean, Thai, Vietnamese, Filipino /
Tagalog, Spanish, Portuguese at French
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/
★Ministry of Health, Labor and Welfare
Sa Japanese page maaari kang pumili ng mga salita sa pamamagitan ng
lengguwahe（
「言語」
）
https://www.mhlw.go.jp/index.html

