
Panduan Penanganan Penularan Covid-19 Pref. Kochi （4 Des 2020）

Stage
Pengamatan

（Hijau）
Siaga（Kuning） Waspada（Oranye）

Peringatan Khusus
（Merah）

Keadaan Luar biasa
（Ungu）

Jumlah pasien 
positif dalam 7 
hari terakhir

０～３orang ４ orang 
atau lebih

14 orang 
atau lebih

105 orang 
atau lebih

175 orang 
atau lebih

Tempat tidur RS 
yang terisi 

10％ atau lebih 20％ atau lebih 50％ atau lebih

Poin umum

� Penerapan “New Normal” dsb
（Contoh）・Menjaga jarak（１～２ｍ） ・Pakai masker    ・Cuci tangan dan memakai hand sanitizer
 ・Etika Batuk   ・Sirkulasi udara  ・Hindari mengobrol dalam kendaraan umum
 ・Tidak makan dari piring yang sama ・Hindari bicara dengan suara keras, minum dari gelas yang sama(kenpai dan henpai)
 ・Bekerja secara WFH atau rotasi   ・Rapat secara online
�  seluruh tempat usaha melaksanakan tindakan pencegahan yang tepat secara menyeluruh

Penggolongan 
menurut Rapat 

Sub-komite 
Nasional

Ⅱ Peningkatan Bertahap
Ⅲ Peningkatan 

Tajam
Ⅳ Penyebaran secara 

eksplosf

Bepergian keluar   

mempertimbangkan/melak
sanakan untuk tidak ke 
tempat yang menyajikan 
alkohol yang tidak sesuai 
dengan guideline

mempertimbangkan/
melaksanakan untuk 
tidak ke tempat yang 
menyajikan alkohol

mempertimbangkan/ 
melaksanakan untuk 
tidak bepergian yang 
tak perlu baik siang 
maupun malam

Permintaan Libur 
Operasional

ー ー ー

Makan bersama   

Event dll
Mempertimbangkan lagi 

pelaksanaan acara
Menghindari 

pelaksanaan acara

Sekolah 
Prefektur

Diputuskan berdasarkan situasi penyebaran penularan pada masing-masing pusat kesehatan

Fasilitas Prefektur
Mempertimbangkan 

libur operasi
Libur

Keluar-masuk 
antar Prefektur Diputuskan berdasarkan situasi penyebaran penularan dan resiko dalam seluruh Jepang

※1 Indikator Pertimbangan,①Jumlah seluruh pasien(Peringatan khusus：105 orang/lebih) ,②Tempat tidur RS yang terisi, ③jumlah positif dalam 7 hari terakhir, ④pasien baru dalam 2 minggu
      terakhir. apabila dibandingkan, ⑤presentase yang tidak diketahui rutenya (peringatan khusus: 50%), ⑥presentase positif tes PCR(peringatan khusus: 10%), dari 6 indikator tsb untuk 
      memutuskan stage secara umum. Lalu, apabila penularan terbatas pada suatu wilayah, penetapan status “siaga”, ”awas”, dsb dilakukan secara fleksibel hanya pada wilayah tsb.
※2 Mengenai permohonan libur operasi bagi “industri tertentu”, ditetapkan setelah mempertimbangkan contoh penularan dalam prefektur, kebijakan penanggulangan dasar nasional,dsb. 
※3 Sekolah Prefektur, keputusan apakah sekolah diliburkan berdasarkan “Manual Manajemen Kebersihan Penularan Covid-19 dalam Sekolah” yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan 
standar oleh Dinas Pendidikan Prefektur menurut situasi penularan dalam pusat kesehatan.

Hindari “3C ” (Closed spaces/ruang 
tertutup, Crowded place/tempat ramai, 
dan Close-contact/kontak dekat)

Buka

※1

Ⅰ Penyebaran Sporadis

※3

（Tindakan menurut Kebijakan Penanggulangan Dasar Nasional, Panduan, dsb)

（ingat poin umum）

Libur pada industri tertentu※2, mempertimbangkan/ 
melaksanakan pengurangan jam operasional

skala sekecil dan 

sesingkat mungkin

  dalam grup kecil 
dan waktu singkat

Menghindari makan bersama dengan 
selain keluarga

kurang dari 10％
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