
Penguatan Program Penanganan Status Darurat dan 

Pembentukan Pusat Vaksinasi COVID-19 Wilayah Luas Prefektur Fukuoka 

 

Pengumuman Kamis, 20 Mei 2021 

 

8 hari telah berlalu sejak dimulainya Program Penanganan Status Darurat. Pemerintah 

Prefektur Fukuoka sangat berterima kasih atas pengertian dan kerja sama dari warga 

dan pengusaha dalam memenuhi permintaan untuk menahan diri dari keluar rumah 

yang tidak perlu dan tidak mendesak, mempersingkat jam operasi, dll. 

 

Rapat Satgas COVID-19 pada hari ini telah memutuskan untuk mengajukan 

permintaan kepada fasilitas yang menarik banyak pengunjung untuk tidak beroperasi 

pada hari Sabtu dan Minggu. 

 

○ Jika dibandingkan dengan bulan Januari saat diumumkannya Status Darurat, 

keramaian pada hari biasa dan Sabtu-Minggu menurun. Namun, dibandingkan dengan 

bulan April tahun lalu saat pengumuman Status Darurat, terlihat kenaikan yang drastis. 

 

Jumlah kasus positif baru mencapai rekor tertinggi sebanyak 634 orang pada hari 

Rabu, 12 Mei 2021. Meskipun selama empat hari terakhir terjadi penurunan 

dibandingkan hari yang sama pada minggu sebelumnya, jumlahnya tergolong sangat 

tinggi, yakni 500 kasus pada hari Rabu, 19 Mei 2021. 

 

Sedangkan untuk sistem penyediaan perawatan kesehatan, kapasitas tempat tidur 

rumah sakit terisi 77,5% pada hari Rabu, 19 Mei 2021, dan kapasitas tempat tidur 

kasus parah terisi 52,5%. 

 

Kita memang belum mengalami situasi di mana pasien yang membutuhkan rawat inap 
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tidak segera mendapatkan rumah sakit. Namun, datangnya puncak jumlah pasien 

rawat inap cenderung lebih lambat daripada puncak jumlah pasien baru. 

 

Jika kondisi penyebaran COVID-19 saat ini berlanjut, dikhawatirkan situasinya akan 

menjadi sangat serius. 

 

Gelombang kasus positif kali ini jauh lebih tinggi daripada gelombang sebelumnya. 

Varian baru dengan tingkat penularan lebih tinggi daripada varian lama kini makin 

mendominasi. Oleh karena itu, timbulnya keramaian harus lebih ditekan. 

 

Berangkat dari niat untuk segera mengakhiri Program Penanganan Status Darurat, 

Pemerintah Prefektur Fukuoka telah memutuskan untuk menerapkan langkah baru 

terhadap fasilitas yang menarik pengunjung. 

 

[Program Baru] 

 

○Untuk fasilitas yang menarik pengunjung berukuran lebih dari 1.000 m2, yakni: 

 

・ Fasilitas komersial seperti toserba dan pusat perbelanjaan (kecuali jasa kebutuhan 

sehari-hari) 

・ Arena ketangkasan seperti pachinko dan game center 

・ Fasilitas hiburan seperti pacuan kuda, balap perahu, dan tempat penjualan tiket 

balap kuda off-track 

・ Jasa seperti pemandian umum dan salon estetika (kecuali jasa kebutuhan sehari-

hari) 

 

diminta untuk libur pada hari Sabtu dan Minggu mulai hari Sabtu, 22 Mei 2021, selain 

permintaan untuk mempersingkat jam operasi hingga pukul 20.00 selama masa 



Program Penanganan Status Darurat. Subsidi akan dibayarkan kepada fasilitas yang 

bersedia untuk memenuhi permintaan ini. 

 

Fasilitas yang menarik pengunjung lainnya yang tidak disebutkan di atas diminta untuk 

mencegah pengunjung berdesak-desakan baik di dalam maupun di luar fasilitas, 

misalnya dengan mengatur antrean masuk dan mengarahkan pengunjung. 

 

[Pengurangan Karyawan yang Bekerja di Kantor] 

 

Untuk mengurangi keramaian, penting untuk memberlakukan sistem bekerja di rumah 

(WFH), dll. 

 

Untuk mengurangi jumlah karyawan yang berangkat ke tempat kerja hingga 70%, 

perusahaan diminta untuk mendorong WFH, perbedaan jam masuk kerja, dan 

langkah-langkah lain untuk mengurangi kontak antar-manusia. 

 

Kantor Pemerintah Prefektur Fukuoka juga telah berupaya untuk mengurangi jumlah 

staf yang bekerja di kantor dengan menerapkan WFH dan cuti, kecuali bagi para staf 

yang tugasnya vital untuk melindungi nyawa dan aset warga prefektur, seperti mereka 

yang bekerja di bagian penanganan penyakit menular dan pusat konsultasi anak. Per 

hari Jumat, 14 Mei 2021, sebanyak 67,5% karyawan bekerja WFH, atau penurunan 

hampir 70%. Kami harap perusahaan juga mengusahakan hal ini. 

 

 
○Sementara itu, terkait permintaan kepada toserba dan pachinko untuk libur pada 

hari Sabtu dan Minggu, dikhawatirkan warga akan bepergian ke prefektur tetangga 

untuk memanfaatkan fasilitas di sana. Pertemuan Gubernur se-Kyushu kemarin 

menyepakati untuk mengimbau para warga untuk menahan diri dari perjalanan yang 

tidak perlu dan tidak mendesak ke prefektur lain. 



 

Oleh karena itu, para warga Prefektur Fukuoka diminta untuk tidak bepergian yang 

tidak perlu dan tidak mendesak ke prefektur lain. 

 

 
○Warga juga diminta untuk menahan diri dari keluar rumah yang tidak perlu dan 

mendesak, termasuk di siang hari. Ketika Anda benar-benar ingin keluar, silakan 

berhenti sejenak dan pikirkan sekali lagi apakah Anda benar-benar perlu keluar. 

Bertindaklah dengan hati-hati dan bertanggung jawab selaku bagian dari masyarakat. 

 

[Sistem Penyediaan Perawatan Medis] 

 

○Pemerintah Prefektur telah menambah jumlah tempat tidur rumah sakit untuk pasien 

COVID-19, dari 802 tempat tidur per hari Rabu, 19 April 2021 menjadi 1.206 tempat 

tidur per hari ini. Dari jumlah tersebut, jumlah tempat tidur untuk kasus parah telah 



ditambah dari 111 menjadi 158. 

 

Dua fasilitas rawat inap yang baru telah dibuka sejak Mei, dengan total 1.734 kamar. 

 

Sedangkan untuk tempat tidur rumah sakit, kami menargetkan 1.220 tempat tidur dan 

1.480 tempat tidur untuk keadaan darurat. Kami menargetkan 2.000 kamar untuk 

fasilitas rawat inap. 

 

[Pusat Vaksinasi Wilayah Luas Prefektur Fukuoka] 

 

○Terkait vaksin yang diharapkan menjadi senjata tumpuan untuk melawan COVID-19, 

pemerintah kota menargetkan vaksinasi lansia selesai pada akhir Juli. 

 

Sementara itu, Pemerintah Prefektur Fukuoka telah memutuskan untuk mendirikan 

dua Pusat Vaksinasi Wilayah Luas Prefektur Fukuoka untuk memastikan seluruh 

lansia yang menginginkannya bisa divaksinasi hingga akhir Juli. 

 

Lokasinya di Fukuoka Prefectural University di Kota Tagawa dan College of Healthcare 

Management di Kota Miyama. 

 

Kedua pusat vaksinasi tersebut akan mampu memvaksinasi hingga 1.000 orang per 

hari dengan dua dosis vaksin Moderna per orang. 

 

`Sementara ini, pusat vaksinasi ini ditujukan untuk lansia dari daerah yang mengalami 

kesulitan untuk menyelesaikan program vaksinasi hingga akhir Juli dan daerah yang 

telah meminta pendirian tempat vaksinasi massal. 

 



Kami juga berencana untuk menyediakan sarana transportasi ke fasilitas tersebut. 

Berbagai persiapan tengah dilakukan agar warga bisa mulai melakukan reservasi 

pada awal Juni. Detailnya akan diberitahukan kemudian. 

 

Kami mohon maaf kepada warga dan pengusaha di Prefektur Fukuoka atas 

ketidaknyamanan dan kesulitan yang mungkin ditimbulkan, sekaligus meminta 

pengertian dan kerja samanya dalam mencegah penyebaran COVID-19. 


