
タガログ語

Ika-5 ng Mayo, taon 2009①

Impormasyon ukol sa Pinakabagong Influenza.

Taong 2009, ika-20 ng Mayo, bandang alas 8:45 ng umaga, isang resident sa siyudad ng

Otsu, lalawigan ng Shiga, 20 taong gulang na lalaki, ang pang-unang nakumpirma na

nagtataglay ng impeksyon ng Pinakabagong Influenza.

Ang kasalukuyan na influenza ay may nahahawig na sintomas katulad sa pana-panahon

na influenza, na kapag ginamot ng maaga ay may lunas. Gayunpaman, ang pagkalat ng

pinakabagong balita ay isasagawa upang ang lahat ay hindi matakot at mangamba kung

kaya’t minamarapat ang lahat na ipanatag ang kalooban.

Ang Pinakabagong Influenza ay nagtataglay ng lagnat na may 38 degrees pataas,

pananakit ng lalamunan, pagkakaroon ng sipon, at giniginaw. Kung sakali man na may

lumabas na sintomas gaya ng mga nabanggit, minamarapat na tumawag muna at

makipag-ugnayan muna sa tanggapan ng sanggunian bago pumunta ng ospital o

pagamutan.

Hotline Center

Tanggapan ng Gobernador sa Lalawigan ng Shiga (Shiga Ken Cho)

Telepono : ０７７－５２８－４９８３

Oras ng Pagsangguni : 24 na oras correspondence

(salitang Hapon lamang)

{Pook na kasakop sa layunin}

Siyudad ng Otsu, Kusatsu, Ritto, Moriyama, Yasu,

Konan

{Panahon ng Pagpapatupad

Mula ika-20 ng Mayo (Miyerkules) hanggang ika-26

ng Mayo (Martes)

○ Elementary, Junior/Senior High School at

Nursery/Kindergarten ay suspendido.

○ Sentro ng komunidad maging ang mga

Silid-aklatan at pampublikong institution ay

sarado at walang pasok.

○ Maging ang mga kaganapan ay ikakansela.

※ Gayun pa man, maliban sa mga pook na kasakop

ng layunin, ang katulad na panukala ay isasagawa at ipapatupad din.



Upang mapigilan ang pagkalat ng epidemia,

ang pakikipagtulungan ay ipinakiki-usap.

Prevention ・ Panukala

1. Magmumog ng bibig at maghugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay ang

pinakamabisa at epektibong paraan.

2. Kapag nasa labas ng tahanan, magsuot ng MASK.

3. Iwaasan ang pakikilahok sa mga lugar na maraming tao, gaya ng pulong,

komperensya o konsyerto.

4. Umiwas ang pagpunta o paglipat sa mga lugar na napapabalitang lumalaganap ang

epidemya o di kaya’y pigilan ang sarili sa pakikipag-ugnayan sa mga nagtataglay

ng sakit na ito.

5. Kumain ng mga pampalusog na pagkain at magkaroon ng higit pa sa sapat na

pahinga at tulog.

Pag-uwi sa bahay, maghugas ng kamay

at magmumog ng bibig !!!
Kapag nasa labas ng bahay

magsuot ng MASK !!!

[Tagapaglathala] International Affairs Division,Shiga Prefectural Government

TEL:077-528-3061/FAX:077-521-5030

[Tagapagsalin] Shiga Prefectural Multi-Cultural Community Creation Support Center

TEL:077-521-5421/FAX:077-521-5455


