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Program Penanganan Status Darurat 

Pengumuman Selasa, 17 Agustus 2021 

Pada hari Selasa, 17 Agustus 2021, pemerintah pusat telah menambahkan Prefektur Wilayah ke 

dalam wilayah yang menjadi target Program Penanganan Status Darurat. Menanggapi hal 

tersebut, bersama ini kami beri tahukan detail program penanganan tersebut. 

 

Permintaan untuk Warga Prefektur Fukuoka 
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Jika Anda perlu bepergian keluar, usahakan jumlah orangnya sedikit, misalnya bersama 

keluarga atau orang lain yang biasa berinteraksi dengan Anda. Hindari tempat dan waktu yang 

ramai. 
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Permintaan untuk Restoran, Kafe, dll. 

 

 

Subsidi akan dibayarkan kepada restoran, kafe, dll. yang bersedia bekerja sama. Jumlahnya 

40.000-100.000 yen/hari, tergantung penjualan. Untuk restoran, kafe, dll. yang pernah menerima 

subsidi, kami akan membayarkan subsidi di muka sebesar 640.000 yen (40.000 x 16 hari). 

Selain itu, restoran, kafe, dll. yang berhenti menyajikan minuman beralkohol dan 

memberlakukan libur sementara atau mempersingkat jam kerja juga akan menerima subsidi 

uang sewa (2/3 biaya sewa bulanan, maks. 200.000 yen). 
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Bagi usaha penjualan minuman beralkohol yang terkena dampak dihentikannya penyediaan 

minuman beralkohol, kami akan memberikan bantuan dengan tambahan atau subsidi khusus 

atas bantuan bulanan dari pemerintah pusat. Pemerintah Prefektur Fukuoka juga akan 

menyediakan berbagai dukungan untuk UMKM yang tidak memenuhi syarat untuk menerima 

bantuan bulanan dari pemerintah pusat. Bantuan Bulanan untuk UMKM di Prefektur Fukuoka 

akan diberikan untuk bulan Agustus dan September. 

Permintaan untuk Fasilitas yang Menarik Pengunjung 
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Untuk acara yang diperkirakan dipenuhi pengunjung, seperti obral dan diskon dalam waktu 

terbatas, pihak manajemen diminta untuk melaksanakannya dengan protokol ekstra. Untuk 

tempat dengan risiko penularan tinggi, seperti bagian makanan lantai basement di department 

store, pihak manajemen diminta untuk mengatur pengunjung, misalnya dengan mengurangi 

jumlah pengunjung hingga setengahnya pada jam sibuk. 
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Fasilitas dan penyewa yang bersedia mempersingkat jam operasi akan mendapat subsidi. 

Kebijakan untuk Acara 

 

Kebijakan untuk acara sementara ini berlaku hingga 31 Agustus. Untuk kebijakan per 

September, kami akan mengumumkan setelah adanya pemberitahuan dari pemerintah pusat. 

Permintaan untuk Pengusaha 
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Kami meminta kepada perusahaan untuk mengupayakan 70% penurunan kehadiran karyawan 

di kantor. 

Selain itu, kami juga meminta hal-hal berikut. 

・ Membatasi pekerjaan hingga pukul 20.00 atau setelah itu, kecuali apabila diperlukan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 

・ Mengimbau karyawan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, baik di dalam 

maupun di luar kantor. Secara khusus, karyawan hendaknya diminta dengan sangat untuk tidak 

menggunakan restoran, kafe, dll. yang tidak memenuhi permintaan untuk libur sementara atau 

mempersingkat jam kerja. 

Kebijakan untuk Sekolah 
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Kegiatan sekolah harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan mendasar secara 

ketat, seperti menghindari 3C dan memakai masker. Hindari kegiatan dengan risiko penularan 

tinggi, seperti kontak fisik dan suara keras. 

Sistem Penyediaan Perawatan Medis 

Kami akan terus memberikan obat antibodi penetral virus kepada warga dengan risiko parah 

(dikenal dengan nama “terapi koktail antibodi”) yang dimulai tempo hari. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah penyakit menjadi parah dan menghindari penuhnya tempat tidur rumah sakit kasus 

serius. 

Kami akan meminjamkan pulse oximeter kepada semua warga yang dirawat di rumah dan 

memantau kesehatan mereka dengan baik. Puskesmas akan melayani konsultasi tentang 

demam, dll. pada hari kerja, sedangkan konsultasi pada malam hari dan hari libur dilayani 

dengan sigap oleh hotline konsultasi pada hari libur dan malam hari. 

Bagi warga yang tinggal sendiri dan sulit menyediakan makanan, kami akan mengantar 

makanan siap saji secara gratis. 

Pos Pemberian Oksigen 

 

Kami akan mendirikan pos pemberian oksigen yang baru pada akhir bulan Agustus. Pos 

pemberian oksigen dibentuk untuk menyediakan oksigen, dll. (pada prinsipnya 24 jam sehari) 

kepada penderita COVID-19 yang dirawat di rumah dan mengalami perburukan gejala sehingga 

mereka harus dirawat di rumah sakit. 
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Pos ini menerima pasien atas permintaan dari puskesmas atau dinas pemadam kebakaran, dan 

menyediakan oksigen, obat-obatan jika perlu, dan perawatan lainnya sampai rumah sakit siap 

menampung pasien tersebut. 

Saat ini, persiapan tengah dilakukan untuk mendirikan pos pemberian oksigen di fasilitas 

kesehatan yang menerima pasien COVID-19 dan memiliki ruang untuk peralatan oksigen, dan 

dijadwalkan akan dibuka pada akhir Agustus. 

Mari seluruh warga dan pengusaha di Prefektur Fukuoka bergandengan tangan untuk menyetop 

laju penularan COVID-19. 


