
Tentang Perpanjangan Program Penanganan Status Darurat 

Pengumuman Jumat, 28 Mei 2021 

Pada hari ini, Satgas COVID-19 Pemerintah Jepang telah memperpanjang 

periode Program Penanganan Status Darurat. Oleh karena itu, Satgas COVID-

19 Prefektur Fukuoka telah mengadakan rapat untuk memutuskan 

perpanjangan Program Penanganan Status Darurat dan detail langkah yang 

diambil. 

Diputuskan bahwa periode program penanganan ini diperpanjang hingga hari 

Minggu, 20 Juni 2021. Detail langkah yang diambil sama dengan sebelumnya. 

Permintaan untuk Warga Prefektur Fukuoka 

 

〇 Harap menahan diri dari keluar rumah, terutama setelah pukul 20.00.               

Meskipun tren jumlah kasus positif baru tengah mengalami penurunan, 

dikhawatirkan segera terjadinya lonjakan kembali (rebound) karena sekitar 90% 

kasus positif baru merupakan varian virus baru dengan tingkat penularan tinggi. 

Sebelum bepergian, silakan berhenti sejenak untuk memikirkan perlu atau 

tidaknya hal tersebut, dan bertindak secara berhati-hati dan bertanggung jawab. 

Permintaan untuk Restoran, Kafe, dll. dan Subsidi yang Disediakan  
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〇 Untuk mencegah penularan COVID-19 dari kegiatan makan dan minum, 

saat ini kami tengah memberikan penyuluhan kepada restoran, kafe, dll. yang 

tidak memenuhi permintaan. 

Untuk restoran, kafe, dll. semacam itu, kami tengah mempertimbangkan untuk 

memberikan perintah di bawah Undang-Undang Tindakan Khusus. Mohon kerja 

sama dari semua pihak. 

Berangkat ke Kantor dan Hal-hal Lainnya 

〇 Kami meminta kepada perusahaan untuk mengupayakan 70% penurunan 

kehadiran karyawan di kantor, serta mendorong karyawan untuk bekerja dari 

rumah (WFH), mengambil cuti, dan langkah-langkah lainnya. 



Apabila karyawan tetap hadir di kantor, terapkan perbedaan jam masuk kerja 

dan mintalah mereka untuk mengurangi kontak dengan orang lain, misalnya 

dengan menggunakan sepeda untuk ke kantor. 

Batasi pekerjaan hingga pukul 20.00 atau setelah itu, kecuali apabila diperlukan 

untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Saat ini, klaster kantor juga ditemukan. Tempat-tempat di mana orang hilir 

mudik, seperti ruang istirahat, ruang ganti, dan ruang merokok pada jam makan 

siang memiliki risiko penularan yang tinggi. Oleh karena itu, terapkan protokol 

kesehatan secara ketat di tempat-tempat seperti ini. 

Perkembangan Kasus COVID-19 

〇 Akhir-akhir ini, jumlah kasus COVID-19 mengalami penurunan selama 13 

hari berturut-turut dibandingkan hari yang sama minggu sebelumnya. Namun, 

jumlahnya tetap tinggi, yakni sekitar 200 kasus per hari. 

Per 27 Mei 2021, kapasitas tempat tidur rumah sakit terisi 67,9% dan kapasitas 

tempat tidur rumah sakit untuk kasus parah terisi 47,6%. 

Patokan Pencabutan Status Darurat 

 

〇 Sampai dipastikan pandemi COVID-19 benar-benar terkendali—bukan 

berakhir sepenuhnya dengan pencabutan status darurat—kami percaya 



perlunya menerapkan program penanganan untuk jangka waktu tertentu guna 

mencegah lonjakan kasus dan perlunya melonggarkan program penanganan 

secara bertahap. 

Bantuan untuk Penderita COVID-19 di Rumah 

 

〇 Kami akan memberikan bantuan baru terkait kehidupan sehari-hari dan 

perawatan medis bagi penderita COVID-19 yang menjalani perawatan di 

rumah, yang saat ini berjumlah lebih dari 2.700 orang. 

Untuk bantuan kehidupan sehari-hari, kami akan mengirim makanan, dll. secara 

gratis mulai 1 Juni 2021 dengan menunjuk vendor. Bagi penderita COVID-19 di 

rumah yang mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan makanan, kami 

akan mengirim makanan kemasan siap saji, makanan kaleng siap saji, sup, 

hand sanitizer, dll. untuk melengkapi makanan sehari-hari. 



 

〇 Untuk bantuan perawatan medis, perawat dan perawat kesehatan 

masyarakat dari Tim Penasihat Perawatan di Rumah akan memberikan 

penjelasan detail kepada penderita COVID-19 dengan prioritas tinggi 

perawatan medis (misalnya memiliki komorbid) yang menjalani perawatan di 

rumah dan penderita COVID-19 tanpa kondisi khusus yang tidak bersedia untuk 

menjalani perawatan di rumah mengenai manfaat rawat inap, dan akan 

mendorong mereka untuk menjalani perawatan di fasilitas rawat inap. Layanan 

ini juga akan dimulai pada 1 Juni 2021. 

Bagi penderita COVID-19 di rumah dan menunjukkan gejala seperti demam 

atau lemas pada malam hari atau hari libur sehingga tidak dapat dilayani 

puskesmas, kami juga akan menyediakan hotline yang memberikan penjelasan 

mengenai faskes setempat yang menyediakan pemeriksaan dan perawatan. 

Kami ingin memulai layanan ini segera setelah berkoordinasi dengan berbagai 

faskes. 

Kami akan menerapkan Program Penanganan Status Darurat secara 

menyeluruh untuk menghentikan laju COVID-19 dan mencegah lonjakan 

kembali. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesulitan yang mungkin 

ditimbulkan terhadap warga dan pengusaha di Fukuoka serta memohon 

pengertian dan kerja sama Anda. 

 


