
＜Bahasa Indonesia＞ 

disusun oleh Kochi International Association (KIA) dan Prefektur Kochi, 5 Februari 2021 

 

【COVID-19】 

＜5 Februari＞Pesan Himbauan Gubernur Kochi 
 

 Hari ini (5 Februari 2021), di antara masyarakat Kochi yang tengah menjalani perawatan (karena 

Covid-19) diantaranya 3 orang telah meninggal dunia. Saya ucapkan belasungkawa yang sedalam-

dalamnya. 

 Lalu, 10 Prefektur di Jepang seperti Tokyo dan Osaka dimana status keadaan darurat yang 

sebelumnya sampai 7 Februari diperpanjang satu bulan hingga 7 Maret 2021.  

 Sesuai dengan itu, mohon kerjasamanya kepada seluruh masyarakat Prefektur Kochi untuk hal 

yang sebelumnya kami minta yaitu sesedikit mungkin dan seperlunya bepergian ke wilayah yang 

terkena Covid-19 untuk tetap dipatuhi hingga tanggal 7 Maret 2021.  

 Sementara itu, melihat situasi penyebaran di dalam prefektur, terlihat mulai mereda. Hal ini 

merupakan hasil berkat kerjasama dari seluruh masyarakat dan seluruh pelaku usaha.  

 Meskipun begitu, masih belum diketahui kapan penyebaran Covid-19 ini akan mereda. Apabila 

serta merta mengendurkan kewaspadaan maka bisa saja penyebaran infeksi akan melonjak 

kembali. 

 Mengenai “Makan Bersama” hingga saat ini kami memohon dengan detail angka yaitu “tidak lebih 

dari 4 orang dan dalam 2 jam”, namun mulai tanggal 8 Februari kami himbau untuk tetap berhati-

hati meskipun tidak dengan detail angka “tidak lebih dari 4 orang dan dalam 2 jam” tersebut.  

 Tetapi, kami mohon untuk mengusahakan untuk tetap mengurangi skala jumlah orang dan 

memperpendek waktu makan bersama.  

 Dan mengenai “Makan Bersama” ini, khusunya bagi para pelaku usaha kami mohon bantuannya 

sekali lagi. Kami mohon kepada pengelola dan pegawai untuk selalu menggunakan masker. 

Menggunakan masker adalah salah satu contoh, dan pada usaha rumah makan dan restoran 

mohon usahakan untuk melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dengan baik. 

Kami mohon untuk melakukan kegiatan usaha setelah menetapkan sistem demi melindungi 

keselamatan dan kesehatan para pengunjung yang datang.  

 Agar pandemi ini secepatnya bisa mereda, untuk seterusnya kami mohon kepada seluruh 

masyarakat untuk bekerja bersama-sama. Kami mohon dengan sangat untuk kerjasama seluruh 

masyarakat.  
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