
 

Langkah Penanganan Prefektur Fukuoka 

untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 

 

Jumlah kasus baru positif COVID-19 di Prefektur Fukuoka telah melebihi 100 kasus 

selama lima hari berturut-turut. Angka ini mendekati Tahap III sesuai indikator yang 

ditetapkan oleh Subkomite Penanggulangan COVID-19. Situasi ke depan juga sulit 

untuk diprediksi. 

Jumlah kasus positif untuk varian virus yang bermutasi telah meningkat sekitar 1,6 

kali dalam seminggu terakhir dibandingkan dengan pekan sebelumnya (dari 102 orang 

menjadi 162 orang). Persentase kasus positif dengan jalur penularan yang tidak 

diketahui lebih dari 50%. Sangat wajar apabila kecurigaan mengarah pada penularan 

komunitas. 

Dengan kesadaran bahwa kita tengah berada di ambang gelombang keempat 

pandemi, Pemerintah Prefektur Fukuoka memiliki sense of crisis yang kuat. 

Untuk itulah, Pemerintah Prefektur Fukuoka telah mengadakan pertemuan di Kantor 

Pusat Satgas COVID-19 Prefektur Fukuoka pada, setelah mengadakan konsultasi enam 

pihak dengan Pemerintah Kota Fukuoka dan kota-kota lainnya. 

Apabila kita lihat jumlah kasus positif baru berdasarkan wilayah, diketahui bahwa 

Kota Fukuoka mengalami peningkatan yang nyata sejak awal April. Kita harus 

menyadari bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Kota Fukuoka akan berdampak 

signifikan pada seluruh prefektur. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan segala upaya 

untuk menghentikan laju penambahan kasus positif. Pemerintah Prefektur Fukuoka 

telah memutuskan untuk meminta penduduk agar tidak bepergian yang tidak perlu dan 

tidak mendesak, serta meminta restoran, kafe, dan sejenisnya di Kota Fukuoka untuk 

mempersingkat jam buka. Pemerintah Prefektur Fukuoka dan Pemerintah Kota Fukuoka 

akan menjalin kerja sama yang erat untuk menghentikan peningkatan kembali kasus 

COVID-19 dengan segala cara. 

 

○ Berikut kami sampaikan permintaan untuk semua warga Prefektur Fukuoka. 

   

インドネシア語 



○ Mulai Selasa, 20 April hingga Rabu, 19 Mei 2021: 

 Harap menahan diri dari bepergian yang tidak perlu dan tidak mendesak, 

termasuk pada siang hari. 

 Harap menahan diri dari perjalanan ke daerah dengan banyak kasus COVID-

19, seperti daerah yang menerapkan Tindakan Prioritas untuk Mencegah 

Penyebaran Penyakit. 

 Saat melakukan perjalanan ke prefektur lain, periksa baik-baik kasus COVID-

19 di tempat tujuan dan seruan dari pemerintah setempat, dan silakan 

membuat keputusan dengan sangat hati-hati. 

 

○ Harap terus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan, seperti 

memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

Kini, COVID-19 banyak ditemui di kalangan muda usia 20-an dan 30-an. 

Sebagian bahkan berkembang menjadi kasus yang parah. Untuk menghindari 

penyebaran ke orang tua yang rentan mengalami gejala parah, kami meminta Anda 

untuk bertindak dengan sangat hati-hati. 

 

○ Jika makan dan minum bersama orang lain, usahakan dengan sedikit orang dan 

tidak lebih dari dua jam. Jangan minum alkohol terlalu banyak. Kenakan masker saat 

berbicara dan hindari berteriak. 

 

○ Berikut kami sampaikan permintaan untuk semua restoran, kafe, dan sejenisnya di 

Kota Fukuoka. 

   

○ Mulai Kamis, 22 April 2021 pukul 00.00 dan Rabu, 19 Mei 2021 pukul 24.00, harap 

menerapkan jam operasi menjadi pukul 05.00-21.00, penyajian minuman beralkohol 

mulai pukul 11.00, dan pemesanan terakhir pukul 20.30. 

 

 

 

 



○ Perusahaan yang menyanggupi permintaan akan menerima subsidi berjenjang 

berdasarkan volume penjualan sebagai berikut. 

 Perusahaan kecil dan menengah: 25.000-75.000 yen per hari 

 Perusahaan besar: Maksimal 200.000 yen per hari, bergantung pada 

penurunan volume penjualan 

 

○ Perusahaan didorong untuk menerapkan sistem bekerja di rumah (WFH) dan jam 

masuk kerja yang berbeda untuk mengurangi peluang kontak. 

 

○ Apabila sebelum tanggal 19 Mei terlihat kecenderungan yang jelas bahwa kita 

berada pada Tahap II atau lebih rendah sesuai indikator yang ditetapkan oleh 

Subkomite, Pemerintah Prefektur Fukuoka akan membuat penilaian secara 

komprehensif pada saat itu dan mempertimbangkan pencabutan permintaan 

sebelum tanggal yang direncanakan. Saat ini, kami ingin memberikan penekanan 

khusus pada tren jumlah kasus positif baru. 

 

○ Kami meminta segenap warga Fukuoka untuk menerapkan protokol kesehatan 

secara menyeluruh dan bertindak dengan hati-hati. Hal ini sangat penting bukan 

hanya untuk melindungi Anda sendiri, tetapi juga orang-orang yang Anda cintai, 

termasuk kakek, nenek, anggota keluarga, kekasih, dan teman Anda. 

 

○ Kondisi saat ini telah memaksa Pemerintah Prefektur Fukuoka untuk mengambil 

langkah tegas sekali lagi. Kami mohon maaf karena permintaan yang telah diajukan 

berkali-kali ini menimbulkan beban berat, terutama untuk restoran, kafe, dan 

sejenisnya di Kota Fukuoka. Namun demikian, kami memohon pengertian dan kerja 

sama Anda untuk bersama-sama memenangkan pertempuran melawan COVID-19. 

 




