
Mahalaga ang Tuntunin sa Ibaba para 
Mabawasan ang Panganib na Mahawaan

１ Iwasan ang makipagkita sa ibang tao hangga’t maaari.

Ang COVID-19 ay naipapasa mula sa isang tao patungo sa ibang tao.Iklian ang oras

ng pakikipag-kita sa iba at sa maliit na grupo lamang. Iwasan ang mataong lugar.

２ Iwasan ang pagpunta sa ibang prepektura hangga’t maaari

Mahalagang iwasan ang bumiyahe papunta at pabalik mula sa TOKYO  trabaho

man o pamamasyal. Dumarami ang nahahawaan ng COVID-19 dahil sa pagpunta sa

labas ng prepektura.

３ Mas lalong higpitan ang pag-iingat na hindi mahawaan

（Reperensiya: 「デルタ株を意識し適切な対策を」)

Isaisip ang bagong Corona Delta Variant sa pagsasagawa ng countermeasures)

Mataas ang panganib na mahawaan ng COVID-19 ang taong kulang sa pag-iingat.

Malakas ang virus na dala ng Delta Variant.  Isaisip ang「droplet infection」

「aerosol infection」「contact infection」at mas higpitan ang pag-iingat.

４ Kumunsulta sa ospital kapag masama ang pakiramdam

Marami ang lumalala ang kalagayan ng sakit dahil sa pagpapaliban ng pagkunsulta

sa ospital. Mapipigil ang paglala ng sakit at paglaganap ng impeksiyon kung 

magpapatingin agad sa ospital dahil mabibigyan agad ng lunas pagkatapos

madiskubre ang sakit. 

Upang maprotektahan ang ating mahalagang buhay at ang ating pamumuhay, 

kumilos na tayo ngayon upang pigilin ang paglaganap ng [DELTA Variant].  

Magtulungan tayo na hindi mahawaan, hindi makahawa sa iba, at hindi na

lumaganap pa ang impeksiyon.

URGENT RESPONSE 
Ngayong O-BON

Panawagan mula sa tagapag-panukala ng Deklarasyon para sa Pagsugpo ng Paglaganap ng 

NEW CORONA DELTA VARIANT



Kasalukuyan tayong nasa Pinakamataas na
Antas ng Panganib ng  COVID-19

━ Protektahan ang sarili mula sa DELTA VARIANT ngayong O-bon━

 Ang COVID-19 sa loob ng Nagano Prefecture ay halos dala ng napakalakas
na Ｌ452Ｒ Delta Variant na madaling nagpapalala ng kalagayan ng pasyente.

Resulta ng Screening ng  L452R DELTA VARIANT
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7/19～7/25 60 53 34 88.3％ 64.2％

7/26~8/1 221 169 129 76.5％ 76.3％

8/2~8/8 365 202 167 55.3％ 82.7％

 Dumarami rin ang nasa 50’s pababa na
may moderate case na nangangailangan
ng oxygen inhaler. 

21% ng COVID-19 cases sa 5th Wave 
na may moderate cases ay 40’s-50’s 、
7% ay 20’s-30’s

 Malaki ang posibilidad na lalo pang tumaas
ang bilang ng positibo sa mga susunod na
araw.

Marami ang naitatalang positibo sa sa

COVID-19 dahil sa marami ang nakakahalubilo
sa panahon ng holiday season

 Patuloy pa rin ang pag-taas ng bilang ng 
mga ginagamot pagkatapos ng anunsiyo
ng Medical Alert
Bed Occupancy Rate
Hulyo 11 5.3％
Agosto 6 28.0％ （Panahon ng 

Anunsiyo ng Medical Alert ）
Agosto 11 36.1
Tumaas ng 30.8pt mula sa nakaraang isang buwan 、

8.1 pt pagkatapos ng Anunsiyo ng Medical Alert 8.1

20’s-30’s

40’s-50’s

20 anyos pababa

60’s pataas

3rd Wave
（Year End &New Year）

Disyembre

4th week
79人

Enero 1st week 131人

Enero 2nd week 422人

Enero 3rd week 332人

2nd Wave
（Reiwa 2 O-Bon）

Agosto 2nd week 13人

Agosto  3rd week 17人

Agosto 4th week 34人

Agosto 5th week 73人

Ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bawat araw ay patuloy na umaangat.
Agosto 12 ,Report ng Positibong Kaso ng COVID- 84 Katao (Tumataas din ang bilang na

naitala ng kaso ng positibo sa COVID sa buong bansa)

3rd wave 4th wave 5th wave

Agosto 10 at kasalukuyan


