Para sa mga Residenteg Mamamayan ng Gifu
Ang COVID-19 ay mabilis na kumakalat sa buong mundo, at maraming mga infected na tao ang
naiulat sa Japan. Nakumpirma noong Pebrero 26, ang mga positibong pasyenteng infected ng COVID19 sa Prepektura ng Gifu.
Dahil dito, mangyaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 at
magsikap upang maiwasan ang pagkahawa. Kung nilalagnat o inuubo at hirap sa paghinga na
nagpapatuloy ng mahabang panahon, mangyaring makipag-ugnay sa Consultation Desk sa ibaba bago
kumunsulta sa isang Medical Institution.

Gifu Prefecture ay nagbibigay ng konsultasyon, pagsusuri
at paggamot sa mga sumusunod na Consultation Desk.

①Consultaion Desk
Public Health Centers (Hokenjo)

Numero ng Telepono

ＦＡＸ

Gifu Prefecture Public Health
and Medical Treatment Division

058-272-８８６０

058-278-2624

Gifu Public Health Center

058-380-3004

058-371-1233

Seino Public Health Center

0584-73-1111（Ext. 273）

0584-74-9334

Seki Public Health Center

0575-33-4011（Ext. 360）

0575-33-4701

Kamo Public Health Center

0574-25-3111（Ext. 358）

0574-28-7162

Tono Public Health Center

0572-23-1111（Ext. 361）

0572-25-6657

Ena Public Health Center

0573-26-1111（Ext. 258）

0573-25-1174

Hida Public Health Center

0577-33-1111（Ext. 309）

0577-34-8327

Gifu City Public Health Center

058-252-7191

058-252-0639

Gifu City Naka Community
Health Center

058-252-0632

058-252-0638

Gifu City Minami Community
Health Center

058-271-8010

058-271-8014

Gifu City Kita Community Health
Center

058-232-7681

058-232-7683

Email c11223@pref.gifu.lg.jp

※ Mga Oras ng Pagtanggap

Ang Gifu Prefecture Public Healt and Mdical Treatment Division at Gifu City Public Health Center ay bukas mula 9:00
hanggang 21:00 araw-arawpati Piyesta Opisyal
Maliban duon ay mula 9:00 ng umaga hanggang 17:00 ng hapon. (Gayunpaman, ang konsultasyon para sa mga may
mga sintomas ay magagamit 24 oras sa 8 mga pampublikong sentro ng kalusugan sa prefecture.)
Konsultasyon
at Koordinasyon

Kung mayroon mga sintomas na hirap sa paghinga, lagnat at ubo,
Ang mga pinaghihinalaang nahawaan ng COVID-19

②Outpatient Consultation para sa mga Bumalik sa bansa at sa pinaghihinalaang may contact

Gifu Prefecture Medical Institution
（20 Lugar）

Isang masugid na pagsusuri,
Ang mga taong pinaghihinalaang nahawaan ng COVID-19

③Specimen collection・Rekomendasyon sa paghihigpit sa pagtatrabaho
Sample o Specimen ay ihahatid ng staff ng Health Center

④

Pasilidad ng Eksaminasyon：Prefectural Institute of
（80
/
araw
ang
Maximum
na
bilang
ng
mga
eksaminasyon
）
Health and Environment, at Gifu City Hygiene
Examination
Laboratory
Sa mga lumabas napositibo sa eksaminasyon
（Positibong mga pasyente ng COVID-19）

⑤Hospital confinement Treatment

Infectious diseases designated medical institutions（5 lugar：30 kama）
Mga medical institution na gumagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang
pagkalat ng impeksyon.

Consumption ng mga pang-araw-araw na pangangailangan
Sa pagkalat ng COVID-19, ang maling impormasyon na ang tissue at toilet paper nagkukulang at hindi sapat sa prepektura ay kumakalat sa
SNS atbp. at “panic buying” ay nagaganap.
Karamihan sa mga produkto ay ginagawa sa Japan at nakumpirmang walang kakapusan ng mga produkto.
Nais naming hilingin sa mga mamamayan ng prepektura na kumilos nang mahinahon at kumilos nang hindi naniniwala sa mga maling
impormasyon na hindi batay sa mga katotohanan tulad ng mga tsismis..

Prefectural cultural facilities
Tulad ng mga pasilidad na nakasaad sa ibaba, hanggang Marso 15(Linggo)
（１）Prefectural Library
〇Sinususpinde ang paggamit ng ilang mga serbisyo（Marso 1 (Linggo) ～）
Pagba-browse/Pagba-basa：Suspensyon ng paggamit
Pagpapahiram ng libro：Bagong simulang reserbasyon sa Internet. Tanging ang may
reserbasyon sa internet lamang ang maaaring makahiram.
〇Rental hall（maliit na hall）：Hinihikayat na ipagpaliban, kanselahin o magbawas.
〇Event：Hindi mag-gaganap
（２）Prefectural Art Museum, Prefectural Museum, Prefectural Museum of Contemporary
Ceramics, Takayama Jinya, Sora Expo
〇Exhibit room: Karaniwang bukas
〇Event：Hindi mag-gaganap
（３）Prefectural Advanced Science and Technology Experience Center（Science World）
〇Event：Hindi mag-gaganap
（４）OKB Fureai Kaikan, Gifu Seiryu Bunka Plaza, Hida・Sekai seikatsu Bunka Center
〇Rental hall （Mahigit sa 100 katao ang maaaring lumahok, iba't ibang bulwagan/hall,
malaking silid ng kumperensya, atbp.）
Hinihikayat na ipagpaliban, kanselahin o magbawas.
〇Event：Hindi mag-gaganap
Pangunahing pasilidad sa pang-sports na prepektura
Para sa mga sumusunod na pasilidad, mula Pebrero 29 (Sabado), hanggang Marso 15
(Linggo), ay sarado, ang ilang suspensyon sa paggamit
○

Gifu Memorial center（training room, swimming room, tennis field）

○

Mitake Nigorigo High Altitude Training Center（training room）

○

Kawabe Rowing Center（training room）

○

Crystal Park Ena Skating rink（ training room ）

○

Fukushiyu Ai Pool

○

Fukushiyu Ai Arena

【Tungkol sa pagdaraos ng mga Event】
Mga event hanggang Marso 15 (Linggo) na suportado ng Prepektura o mga event na kinasasangkutan ng prepektura,
ay ikinansela, ipinagpaliban, o nabawasan ang laki alinsunod sa mga patakaran ng gobyerno.
Mangyaring sumangguni sa bawat tagapamahala ng event.

