Untuk mencegah infeksi COVID-19
インドネシア語

(Pemberitahuan dari Pusat Kesehatan Barat Prefektur Shizuoka)
Jika Anda terinfeksi COVID-19, Anda diwajibkan beristirahat dari pekerjaan atau
sekolah oleh hukum.
Ketika Anda menjadi kontak dekat dengan pasien, Anda harus beristirahat dari
pekerjaan atau sekolah selama dua minggu dan menghindari keluar rumah.
Virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, dan mata.

Untuk
melindungi
diri Anda dan keluarga dari virus COVID-19,
COVID-19
からあなた自身とあなたの家族を守るためには、一人
masing-masing
harus waspada terhadap hal-hal berikut.
一人が、次のことに気をつけてください。
１ Cara menghindari penularan virus dari mulut orang lain
１ 人の口からウイルスをもらわないために
・Pakai masker ketika berbicara dengan orang lain.
・人と話をするときは、必ずマスクをつけること
・Masker harus menutup seluruh hidung dan mulut.
・マスクは、口と鼻をすべて覆うこと
・ Jangan berbicara ketika Anda makan atau minum. (Segera pakai
・マスクを外して食べたり飲んだりするときに、人と話をしないこと(食事が
masker Anda setelah selsai makan atau minum)
終わってからマスクをして話をすること)
２ Cara
menghindari penularan virus melalui kontak dengan permukaan
yang
terkontaminasi.
２ 人が触る場所をあなたが触ることでウイルスをもらわないために
・
Ketika masuk atau keluar toko, menyentuh permukaan yang disentuh
・店に入るときや店から出るとき、ドアノブやつり革などほかの人が触った
orang lain seperti kenop pintu atau tali pegangan di kereta, atau ketika
場所を触ったとき、また、家に帰ったときは、アルコール等による手の消毒
pulang ke rumah, gunakan disinfektan alkohol atau cuci tangan Anda
をするか、または、15 秒以上の時間をかけて石鹸で手を洗うこと
dengan sabun selama 15 detik.
３ 人とは、1ｍ以上の距離をあけて会うこと
３
Jaga jarak paling sedikit 1m ketika berhadapan dengan orang lain.
４ 窓を開けるなどして換気を良くすること
４
Upayakan ventilasi dengan membuka jendela.

Jika Anda khawatir dengan COVID-19, Anda dapat berkonsultasi dengan
kami dalam bahasa asing melalui nomor telepon berikut.
Ada penerjemah yang melayani 19 bahasa. Layanan ini gratis dan tersedia
24 jam setiap hari.
0120 - 997 - 479

インドネシア語

Jika Anda mengalami gejala seperti demam dan lain-lain
Punya dokter keluarga

Tidak punya dokter keluarga

Hubungi dokter keluarga Anda sebelum Anda
pergi ke klinik

Jika dokter keluarga
Anda bekerja di
institusi medis untuk
demam dan lain-lain,
silakan konsultasi
sesuai instruksi
dokter.

Dokter keluarga Anda
mungkin merujuk
Anda ke institusi
medis untuk demam
dan lain-lain

Hubungi Pusat Konsultasi
Demam dan lain-lain (Nomor
telepon dibawah)

Anda akan dirujuk ke institusi
medis untuk demam dan
lain-lain terdekat.

Pastikan Anda menelepon terlebih
dahulu sebelum pergi ke institusi
medis.

＊Pastikan Anda memakai masker saat Anda pergi ke klinik.
Nomor Telepon Pusat Konsultasi Demam dan lain-lain.
（Buka 24 jam setiap hari）
０５０－５３７１－０５６１
＊Untuk warga Kota Shizuoka, hubungi
Untuk warga Kota Hamamatsu, hubungi

054-249-2221
0120-368-567

〔Silakan Anda lihat video berikut dari TV internet pemerintah.〕
Cara memakai masker
Cara mencuci tangan
Hindari makan
dengan benar
dengan benar
beramai-ramai dengan
suara keras

Sebarkan informasi ini kepada sebanyak mungkin orang melalui SNS Anda.
Pusat Kesehatan dan Kesejahteraan Barat Prefektur Shizuoka
（Pusat Kesehatan Barat Departemen Kesehatan Masyarakat）
〒438-8622 3599-4 Mitsuke Iwata-shi Shizuoka
Telepon 0538-37-2521 FAX 0538-37-2224

