
 
 

 

Kanagawa new Coronavirus infection 
Hotline dial 

Ministry of Health, Labor & Welfare home page 
(May English/ Chinese ) 

「Tungkol sa impeksyon ng coronavirus」 

Weekdays/Holiday

Halimbawa sa bagong pamumuhay 

・Ugaliing maghugas ng kamay at mag alcohol 

・3 bagay na dapat iwasan 

・papasukin ang hangin madalas 

・Ayusin ang tamang pag ubo 

・2 metro ang layo sa katabi (pinakamalapit ang 

1m.) 

・Ugaliing sukatin ang temperature tuwing umaga, 

at alamin ang kondisyon ng katawan 

 

 

 

 

 

Ang lungsod ay patuloy sa pagkuha ng impormasyon tungkol dito at magpapatuloy sa mabilis na aksyon. 

Yamato City 

New Type of Corona virus                     

Consultation Counter 

 

 magtungo sa homepage ng Kanagawa-ken

maaari ring magtanong sa fax

mula sa: Ministry of Health and Labour

Tungkol sa bagong 

pamumuhay

 

 
 

Ministry of Health, Labor & 

Welfare home page 
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Weekdays 

/Holiday 

Weekdays 

iwasan ang pag labas 

iwasan ang pagtitipon 

iwasan ang paghawak 

Iwasan ang paglapit 

papasukin ang hangin 

Ayusin ang pag ubo 

maghugas ng kamay 

Balita mula sa Yamato city 

Tungkol sa impeksyon ng new Coronavirus 

 P ara  sa m g a de ta lye⇒ 

maaari magtanong sa  

Min. of Health, Labor and Welfare 

■Pagpapaalam sa Line tungkol sa  

■Sistema ng corona at iba pa 

■Tungkol sa warning alert sa Kanagawa 

■Tungkol sa konsultasyon muna bago magsagawa ng 

malaking event 
2

Konsultasyon tungkol sa negosyo 

 
3

Sa mga may sintomas tulad ng lagnat, ubo at nag-

aalala sa infection, kalusugan at pagamutan 1

Tungkol sa gastusin ng asosasyon 9

4



 
 

・ Sa oras na gumagamit tayo ng mask, iwasan ang mag ehersisyo 

o gumawa ng mabigat na gawain, magkaroon ng distansya sa 

mga kasama at paminsan minsan hubarin ang mask at paluwagin 

ang paghinga

 

Cabinet secretary homepage (https://corona.go.jp/prevention/pdf/zeromitu.pdf at ginawa ng Yamato City https://corona.go.jp/prevention/pdf/kansen.pdf) 

Consultation center sa mga balikbayan / may nakasama 

Mangyaring kumunsulta agad kung may ilang tama na nasa ibaba. 
 

★ Masikip ang dibdib (hirap huminga), Panghihina (pagod), May 

matinding sintomas tulad ng mataas na lagnat atbp. 

★Sa madaling kapitan ng malubhang sakit (※), biglaang lagnat, ubo, at 

medyo may lagnat. 

※ Mga matatanda, may diabetes, sakit sa puso, respiratory disease, 

nagpapa-dialysis, mahina ang immune system, nagpapagamot sa cancer 

at para din sa mga buntis. 

★Kung biglaang lagnat at ubo na patuloy at maliban sa nakasulat sa 

itaas . 

※Siguraduhin na kumunsulta kung patuloy ang sintomas sa loob ng 4 na 

araw. Ibat-iba ang sintomas depende sa katawan ng tao, kumunsulta agad 

kung matindi ang sintomas. 

 

（Sa mga may anak）Kung nais magpatingin sa Pediatrician, para sa bata, 

maaaring kumunsulta dito sa consultation center sa mga balikbayan/ may 

nakasama at sa pinupuntahang palagi na doctor ng bata. 

Basain ang kamay saka sabunin, 

unahin ang palad. 

Hugasang mabuti ang likod 

ng kamay 
Hugasang mabuti ang bawat daliri at 

mga kuko 

Hugasang mabuti ang bawat daliri Hugasang mabuti ang hinlalaking daliri. 
Huwag kalimutang hugasan ang 

paligid ng kamay. 
 

sa tren, trabaho, paaralan at pagtitipon 

3 etiquette sa pag-ubo 

Paraan ng tamang 

paghuhugas ng kamay 

 

・gupitin ng maigsi ang mga kuko 

・hubarin ang relo at singsing 

 

iwasan ang pag ubo 

lalo’t walang dahilan 

takpan ang bibig kung 

uubo o babahin 

mag mask palagi 

(takpan ang bibig 

 at ilong)) 

gumamit ng tissue o 

panyo at takpan ang 

ilong at bibig 

huwag ipunas sa 

braso o damit 

ang sipon 

Tamang paggamit ng Mask 

 

❶nakatakip 

dapat ang ilong 

at bibig ng mask 

❷isabit sa 

tainga ang tali 

o goma ng 

mask

❸siguraduhing nakatakip 

ang bibig hanggang ilong 

ng mask 
 

①Paghuhugas ng kamay 

 

Matapos magsabon, hugasang mabuti at punasan ng malinis na tuwalya  

o paper towel 
 

Ang pangunahing hakbang laban sa impeksyon ng coronavirus ay, 

[maghugas ng kamay] at magsuot ng mask para sa etiquette sa 

pag-ubo. 

Pakiusap sa kooperasyon laban sa 

impeksyon 

Bago 

maghugas 

ng kamay 

Kung 

Walang 

Mask 
Kung 

kinakailangan 

②SA PAG UBO 

Prime Minisrty 

Office of Japan 

 Ministry of health, 

labor and welfare 

 

Bukas ng 24 oras 


