
インドネシア語 

Pesan dari Gubernur Prefektur Kanagawa (14 November, 2020) 
 
Telah diumumkan pesan seperti berikut oleh Gubernur Prefektur Kanagawa pada 14 November 2020.  
Akan diberitahukan di dalam “INFO KANAGAWA” juga. 
 
(Pesan dari Gubernur adalah sebagai berikut.) 
 
Sedang menyebar infeksi COVID-19 yang disebut gelombang ke-3 di seluruh Jepang. Di dalam prefektur kita juga 
telah terjadi jumlah terbanyak untuk kasus positif baru sekitar 140-an orang kemarin dan 2 hari yang lalu.  
Kondisi infeksi di Prefektur Kanagawa sekarang adalah stage 2 (infeksi meningkat), akan tetapi jika terus 
meningkat kondisi infeksi sekarang, statusnya akan dinaikkan ke stage 3 (melonjak) dan diperkirakan akan terjadi 
kekurangan tempat tidur di instansi medis. 
 
Oleh karena itu, pada hari ini, kita Prefektur Kanagawa telah mengumumkan alert medis terhadap instansi medis 
yang menerima pasien positif COVID-19 agar menambah tempat tidur. 
Sedangkan kami tetap akan berkorespondensi dengan tegas untuk medis selain COVID-19, karena itu mohon 
warga prefektur memastikan untuk melakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan/konsultasi (pemeriksaan) 
yang diperlukan. Jangan ragu untuk pengobatan dan pemeriksaan kesehatan/konsultasi  (pemeriksaan). 
 
Untuk mengurangi beban sistem medis, jumlah orang yang terinfeksi jangan bertambah lagi. Namun pada saat 
ini, jalur penularannya bermacam-macam dan menyebar ke seluruh generasi usia, karena itu “kunci”-nya adalah 
warga prekfektur masing-masing tetap mempunyai kesadaran dengan kuat bahwa virus ada di mana-mana dan 
pastikan memperhatikan terhadap virus. 
Di masa mendatang, jika status meningkat ke stage 4 (pandemi) akan diumumkan status darurat, ada 
kemungkinan terpaksa kami harus mempertimbangkan tindakan-tindakan tegas seperti meminta agar tetap di 
rumah dan menutup tempat usaha. 
 
Menghindari kondisi tersebut, kami memohon kembali terhadap warga prefektur dan pengusaha agar 
memastikan untuk melakukan tindakan dasar sebagai pencegahan infeksi dengan melakukan 4 hal di bawah ini. 
 
•Pemakaian masker yang tepat 
•Menggunakan disinfeksi alkohol 
•Memberi batas dengan papan acrylic dan lain-lain 
•Menjaga jarak, menjaga sirkurasi udara, menambah kelembaban agar tidak kering pada musim dingin 
 
Selain itu mohon untuk melanjutkan tindakan yang menghindari kepadatan seperti tetap bekerja dari rumah (WFH) 
atau menerapkan kerja shift. Kami meminta ke warga prefektur untuk menghindari toko/restoran yang tidak 
menunjukkan protokol kesehatan untuk pencegahan infeksi.  
Akan datang waktu yang sering ada kesempatan acara makan-makan sampai di akhir tahun. Tetapi, di dalam 
kondisi acara berkumpul dengan minum-minum alkohol, atau makan dan minum dalam waktu lama dengan 
banyak orang, dinyatakan bahwa akan mengakibatkan peningkatan resiko infeksi.  
Diharapkan agar menahan diri untuk tidak mengadakan acara makan-makan dengan banyak orang, dan mohon 
diusahakan "acara makan-makan dengan menggunakan masker (memakai masker saat tidak makan atau minum)” 
sebagai etika baru di acara makan-makan. Kita, Prefektur Kanagawa juga akan mempertimbangkan tindakan 
mempromosikan “acara makan-makan dengan menggunakan masker”.  
 
Kami memohon untuk seluruh warga prefektur atas pengertian dan kerjasamanya dalam pencegahan infeksi 
untuk mengatasi kondisi sulit saat ini. 
  
14 November, 2020 
Gubernur Prefektur Kanagawa Yuji Kuroiwa 
 


