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Diharuskan tindakan pencegahan epidemi seluruh Taiwan 
1.Tempat rekreasi dan hiburan harus ditutup：Karaoke, tempat menari, klub malam, klub, restoran, bar, hotel (galeri), tempat penyiaran dan perekaman siaran(MTV), tempat bernyanyi audiovisual (KTV), 

tempat kecantikan (salon tata rambut, tempat audiovisual), tempat pemijatan dengan tangan, Pusat olahraga dan istirahat(termasuk tempat kecantikan dan pelangsing yang menyediakan pemijatan

dengan tangan, sauna dan fasilitas lainnya), Arena bowling, lapangan billiard, pusat kebugaran (termasuk pusat olahraga nasional), Lapangan golf layar dalam ruangan, tempat hiburan, tempat

permainan video game, tempat informasi rekreasi, aula rekreasi mahjong dan tempat yang sama lainnya.

2.Di tempat pelaksanaan agama nasional, semua kegiatan yang bersangkutan kelompok sembahyang dengan dupa dan kegiatan jalan memutar harus dihentikan, termasuk di kuil, kuil istana, gereja

(pertemuan gereja) dan tempat kegiatan yang sama jenis lainnya. Sistem keterkaitan kenyataan dan jarak sosial harus diterapkan, dan lebih rajin lakukan pembersihan.

3.Seluruh Taiwan sekolah menengah dan dasar, lingkungan sekolah ditutup untuk dunia luar.

4.Masyarakat seluruh Taiwan menghentikan kegiatan kontak bersama。

9 pedoman pencegahan epidemi utama di area waspada tingkat ketiga
1.Jika keluar pakai masker sepenuhnya.

2.Hindari pergerakan, aktivitas, atau pertemuan yang tidak perlu.

3.Hentikan pertemuan keluarga 5 orang di dalam ruangan dan 10 orang atau lebih di luar ruangan (tidak termasuk mereka yang tinggal bersama) dan pertemuan sosial.

4.Pemantauan kesehatan diri (jika Anda memiliki gejala, harus ke dokter )

5.Tempat bisnis dan kantor publik: terapkan pengendalian massa, kenakan masker, dan jaga jarak sosial

6.Tempat kerja: mematuhi peraturan pencegahan epidemi dari pedoman operasi berkelanjutan perusahaan, menerapkan manajemen kebersihan pribadi dan tempat kerja, dan 

memulai operasi berkelanjutan perusahaan dengan cara seperti di lokasi lain, kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel (seperti di lokasi lain, kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel).

7.Tempat makan dan minum: harus mematuhi sistem keterkaitan kenyataan, jarak sosial, pencegahan epidemi dengan papan pembatas, jika tidak dapat diterapkan, dengan

cara bawa pulang(tidak makan di tempat).

8.Perkawinan dan pemakaman: penerapan sistem keterkaitan kenyataan, jarak sosial dan lebih rajin lakukan pembersihan.

9.Area publik dan transportasi umum. lebih rajin lakukan pembersihan.



Tingkat ketiga dari area kewaspadaan cara Penanggulangan

※Bagi orang-orang yang berada di area tingkat 2、tingkat 3 seharusnya mengurangi pergerakan yang tidak perlu antar wilayah

※Perluasan kapasitas penyaringan di Distrik Wanhua, Kota Taipei City

Tingkat ketiga dari area kewaspadaan juga harus ditutup
1.Tempat untuk menyaksikan Pameran：Ruang pameran、tempat pemutaran film(teater、bioskop)、Aula pertemuan、Stadion Olahraga、tempat

pertunjukan(Ruang konser、Aula pertunjukan、museum、galeri kesenian、ruang pameran、Arsip peninggalan Sejarah、ruang memori、pusat aktivitas、

ruangan dalam bermain seluncur es、kolam renang dalam ruangan、taman hiburan、tempat khusus bermain untuk anak-anak dan tempat serupa lain 

ny)。

2.Tempat pembelajaran pendidikan：komunitas kampus、Pusat pembelajaran untuk usia lansia、kelas pelatihan、Pusat buku K、Lembaga pendidikan social(Balai pendidikan

Sosial S、Pusat Pendidikan penelitian、Perpustakaan)、pusat aktivitas untuk para lansia dan tempat serupa lainnya。

Tingkat ketiga dari area kewaspadaan perubahan pada sistem medis
※Perluasan tempat khusus kamar pasien

※Pengalihan

※Mempersiapkan tempat pemeriksaan diluar ruangan untuk pengetesan Covid

※Cara video Call bisa digunakan bagi pasien yang rawat jalan

※Secara aktif memulai rumah sakit khusus

Lokasi

Taipe City、New taipe 5/15-5/28

Waktu

Supermarket akan seperti biasa mengisi barang
Tidak perlu untuk terburu-buru berebut membeli barang

※Pencegahan epidemi dalam negeri dan kebutuhan sehari hari sangat cukup memadai

※Selama masa pencegahan epidemi，Supermarket akan terus beroperasi dan mengisi kembali barang-barang seperti biasa, jika tidak begitu perlu, tidak perlu terburu-buru

untuk membeli.


	投影片編號 1
	投影片編號 2

