タイ語
วันที่ 29 พฤษภาคม
จังหวัดฟูกโู อกะ
มาตรการหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินของจังหวัดฟูกโู อกะ
หลังยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน” ในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สถานการณ์การติดเชื ้อในจังหวัดฟูกโู อกะเริ่ มมีแนวโน้ มในทางที่ดี
ทางจังหวัดฯจึงเล็งเห็นว่า เราเริ่ มเข้ าสูช่ ่วงเวลาที่ควรพิจารณามาตรการป้องกันการระบาดซ ้า ระบบการให้ บริ การสาธารณสุข และเพิ่มกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
อย่างไรก็ตาม เมืองคิตะคิวชูซงึ่ ไม่พบผู้ตดิ เชื ้อเพิม่ ตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษายน กลับพบผู้ตดิ เชื ้อเพิ่มนับแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม โดยเฉพาะวันนี ้
พบยี่สบิ หกราย ยอดผู้ตดิ เชื ้อในช่วงหนึง่ สัปดาห์ที่ผ่านมารวมหกสิบเก้ าราย ยี่สบิ เจ็ดรายไม่พบสาเหตุการติดเชื ้อ ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่า ไม่สา
มารถปฏิเสธได้ ว่าเกิดการระบาดขึ ้นในเมืองแล้ ว
จังหวัดฟูกโู อกะจึงได้ กาหนด “ประกาศเตือนไวรัสโคโรนาจังหวัดฟูกโู อกะ” ตามรายละเอียดด้ านล่าง เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือการระบาดระรอกส
อง โดยจะใช้ ดชั นีทงสี
ั ้ ่นี ้พิจารณาสถานการณ์องค์รวม กรณีที่มีความเสี่ยงว่าระบบสาธารณสุข ให้ บริการเต็มขีดความสามารถแล้ ว จะร้ องขอให้ หน่ว
ยงานสาธารณสุขจัดเตรี ยมระบบการรองรับเตียงผู้ป่วย ควบคูไ่ ปกับการเริ่ มพิจารณาข้ อพึงปฏิบตั ขิ องประชาชนผู้อยู่ในอาศัยในจังหวัดและผู้ประก
อบการธุรกิจต่าง ๆ
รายละเอียด “แจ้ งเตือนไวรัสโคโรนาจังหวัดฟูกโู อกะ” ฉบับนี ้สรุ ปสถานการณ์ปัจจุบนั ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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・จานวนผู้ตดิ เชื ้อ（ค่าเฉลี่ยสามวัน）
、ไม่เกินแปดรายต่อเนื่องสามวัน
・สัดส่วนของผู้ตดิ เชื ้อที่ตรวจสอบเส้ นทางไม่ได้ ไม่เกินครึ่งหนึง่ ต่อเนื่องสามวัน
・ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการใช้ งานเตียงผู้ป่วย และสัดส่วนการใช้ งานเตียงผู้ป่วยหนักไม่เกินร้ อยละสิบ รวมทังช่
้ วงหนึง่ สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เกิ

นร้ อยละสิบ

ด้ วยเหตุนี ้ ปั จจุบนั ทัว่ ทังจั
้ งหวัดฯยังไม่เข้ าสูร่ ะดับที่ต้องเตรี ยมการรองรับด้ านการสาธารณสุข ยังมีศกั ยภาพในการให้ บริการได้ อย่ างเพียงพอ
ทว่า จากนี ้ไปเป็ นไปได้ ว่าสถานการณ์อาจจะยากลาบากขึ ้นตามแต่สภาพการณ์นบั จากนี ้ไป ดังนันเพื
้ ่อไม่ให้ ความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่า
จึงต้ องหยุดยังการติ
้
ดเชื ้อในเมืองคิตะคิวชูครั ง้ นี ้เพื่อไม่ให้ เกิดการระบาดระรอกสองไปทัว่ ทังจั
้ งหวัด
ทางจังหวัดฯจึงได้ ข้อสรุ ปว่า จะวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื ้อในเมืองคิตะคิวชูโดยละเอียด พร้ อมพิจารณาการบริ หารจัดการในปั จจุบนั
โดยทยอยยกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ ้นดังรายละเอียดด้ านล่าง
（１）การหลีกเลี่ยงการออกจากบ้ าน
① สาหรับท่านที่อาศัยอยู่นอกเมืองคิตะคิวชู

ยกเลิกการร้ องขอให้ งดออกจากบ้ านโดยไม่มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน
สามารถเดินทางข้ ามจังหวัดได้ แต่นบั จากวันนี ้ถึงวันที่ 18 มิถนุ ายน ขอให้ พิจารณาอย่างถ้ วนถี่ในการเดินทางไปยังฮอกไกโด จ.ไซตามะ จ.จิ
บะ โตเกียว และจังหวัดคานางาวะ
กรณีเดินทางออกจากบ้ าน ขอให้ ป้องกันการติดเชื ้ออย่างเหมาะสม และหลีกเลีย่ งการเดินทางไปสถานที่ซงึ่ ไม่มีการป้องกันการติดเชื ้อที่เหมาะส
ม
②สาหรับท่านที่อาศัยในเมืองคิตะคิวชู

เลี่ยงการออกจากบ้ านโดยไม่มีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน ไม่จากัดว่าในหรื อนอกจังหวัดเป็ นเวลาหนึง่
（２ การจัดงานกิจกรรม (เช่น อีเวนต์)
① ทุกพื ้นที่ยกเว้ นเมืองคิตะคิวชู

จัดงานได้ ตามรายละเอียดด้ านล่าง
กรณีไม่ได้ ป้องกันความเสีย่ งผู้จดั ต้ องเลื่อนหรื อยกเลิกการจัดงาน

ทังนี
้ ้การจัดงานต้ องเตรี ยมการป้องกันการติดเชื ้ออย่างเคร่ งครัด

タイ語

② ภายในตัวเมืองคิตะคิวชู

งดการจัดงานถึงวันที่ 18 มิ.ย.
（３）การงดให้ บริการของสถานประกอบการ
①ทุกพื ้นที่ยกเว้ นเมืองคิตะคิวชู

ยกเลิกการร้ องของดให้ บริ การในช่วงที่ผ่านมา
ทุกสถานประกอบการเมื่อเปิ ดให้ บริ การ

ต้ องดาเนินมาตรการป้องกันการติดเชื ้ออย่างเข้ มงวด

เช่น

“จัดที่นงั่ ให้ เปิ ดโล่งทังสี
้ ่ด้าน”

“ทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคทุกครัง้ ทีม่ ลี กู ค้ าเข้ าออก” เป็ นต้ น
โดยเฉพาะสถานประกอบการซึง่ เคยเกิดเหตุตดิ เชื ้อแบบกลุม่ หรื อคลัสเตอร์ ทวั่ ประเทศ ต้ องดาเนินมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดอย่างเคร่
งครัด
ในอนาคตหากเกิดการติดเชื ้อแบบกลุม่ หรื อคลัสเตอร์ ทางจังหวัดจะพิจารณาขอความร่วมมือให้ สถานประกอบการประเภทเดียวกันปิ ดบริ ก
ารอีกครัง้
③ ในเมืองคิตะคิวชู

สาหรับร้ านอาหารที่ใช้ สาหรับเลี ้ยงรับรองและไลฟ์เฮาส์ซงึ่ เคยเกิดการติดเชื ้อแบบกลุม่ หรื อคลัสเตอร์ ภายในประเทศ มีความเสี่ยงสูงเป็ น
พิเศษ ขอความร่ วมมืองดเปิ ดบริ การจนถึงวันที่ 18 มิ.ย. (จังหวัดฯจะวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื ้อในเมืองคิตะคิวชูโดยเจาะลึกในราย
ละเอียด เมื่อทราบผลแน่ชดั แล้ วอาจเลื่อนกาหนดการปิ ดให้ เร็ วขึ ้นได้ )
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※ร้ านอาหารสาหรับเลี ้ยงรับรองทุกประเภทไม่จากัดว่าเป็ นคาบาเรต์ ไนต์คลับ สแน็ก บาร์ หรื อผับล้ วนเข้ าข่ายขอความร่วมมืองดให้ บริ การ

※โรงเรี ยนสังกัดจังหวัดในเขตพื ้นที่คติ ะคิวชู ให้ ไปจัดเวลาเข้ าเรี ยนแบบกระจายกันเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์นบั แต่วนั ที่ 1 มิ.ย. ส่วนโรงเรี ยนในสังกั

ดราชการส่วนท้ องถิ่นให้ ผ้ มู ีอานาจเป็ นผู้ตดั สินใจโดยอ้ างอิงนโยบายโรงเรี ยนสังกัดจังหวัด
（４）การเดินทางไปทางาน

ลดการสัมผัสกับผู้อื่นด้ วยการการทางานที่บ้าน (Work from home)、เหลื่อมเวลาเข้ างาน หรื อขี่จกั รยานไปทางานเป็ นต้ น
（５）ปฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ ชีวิตรู แบบใหม่

ปฏิบตั ติ าม “วิถีการดาเนินชีวิตรู ปแบบใหม่” ป้องกันการแพร่ ระบาด โดยยึดหลักป้องกันการติดเชื ้อสามประการอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ “รักษาระย
ะห่าง” “สวมหน้ ากาก” และ “ล้ างมือให้ ถกู สุขลักษณะ”
（６）การขอคาปรึกษาสถานพยาบาล

กรณีเข้ าข่ายอย่างใดอย่างหนึง่ ในข้ อ 1-3 “โปรดปรึกษา “ศูนย์ให้ คาปรึกษาผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้ที่สมั ผัสกับบุคคลดังกล่าว”
① มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ หายใจลาบาก (หายใจติดขัด) ครั่นเนื ้อครั่นตัว หรื อมีไข้ สงู
② ท่านที่มีแนวโน้ มจะอาการทรุ ดง่ายหญิงตังครรภ์
้
กรณีมีไข้ ไอ จาม หรื อาการหวัดไม่รุนแรง
③ ท่านที่ไม่เข้ าข่ายสองข้ อแรกแต่มีไข้ ไอ หรื อการหวัดไม่รุนแรงต่อเนื่องกันหลายวัน

หากมีไข้ ไอ จาม อาการหวัด ขอให้ โทรศัพท์ขอรับคาปรึกษากับสถานพยาบาลใกล้ บ้านก่อนเดินทางไปเข้ ารับบริการ
จากนี ้ไปเราต้ องเผชิญหน้ ากับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่นี ้ไปจนกว่าจะพัฒนาวัคซีนและยารั กษา

ตลอดจนสร้ างภูมิค้ มุ กันได้ สาเร็ จ

เราจะเอาชนะการต่อสู้นี ้ได้ หรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั จิตสานึกและพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดทุกคน
จาเป็ นต้ องได้ รับความร่ วมแรงร่ วมใจกันในชุมชนที่อาศัย
ทุกคนล้ วนมีความเสี่ยงในการติดเชื ้อและแพร่ เชื ้อ
ขอให้ ทกุ ท่านปฏิบตั ติ าม “วิถีการใช้ ชีวิตรูปแบบใหม่” ป้องกันการแพร่ ระบาด โดยตังอยู
้ ่บนความไม่ประมาท เพื่อปกป้องตัวเอง บุคคลในครอบ
ครัว คนรอบข้ าง ชุมชนและสังคมต่อไป ขอให้ ทกุ ท่านร่ วมกันปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องการแพร่ ระบาดอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี ้ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดในเมืองคิตะคิวชู ทาให้ เกิดความกังวล มีอคติตอ่ ผู้ตดิ เชื ้อ บุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคลากรทางการแพท
ย์ที่ทาการรักษา จึงมีความเป็ นห่วงเกี่ยวกับการตังข้
้ อรังเกียจ การกลัน่ แกล้ ง และการแบ่งแยกต่อบุคคลดังกล่าว
พฤติกรรมและคาพูดในเชิงแบ่งแยกและอคติเป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้
และขอให้ ทกุ ท่านมีสติกบั การรับข่าวสารข้ อมูลที่ถกู ต้ อง

ขอให้ ประชาชนทุกคนในจังหวัดไม่ยอมรับกับพฤติกรรมดังกล่าว

