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nformasi ini diterjemahkan oleh mesin. 

Berita dari Kantor Kota Onagawa. 

Ini adalah pengumuman dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan. 

○ Penyakit coronavirus baru belum menyebar di Jepang. 

○ Seperti pilek dan flu, penting bagi Anda: 

・ Cuci tangan Anda sampai bersih.・ Pakai topeng. 

○ Jika Anda berasal dari kota Wuhan di Cina atau bertemu orang-orang dari kota Wuhan, 

silakan mengenakan topeng jika Anda menderita batuk atau demam. Kemudian hubungi pusat 

kesehatan dan pergi ke rumah sakit. 

○ Ketika Anda pergi ke rumah sakit, beri tahu staf rumah sakit bahwa Anda berasal dari Wuhan 

dan bertemu Anda dari Wuhan. 

Kementerian Kehakiman menulis pertanyaan dan jawaban penyakit Coronavirus baru yang 

ditulis pada 2 Februari di halaman Kementerian Kesehatan, 

Perburuhan dan Kesejahteraan dalam bahasa Jepang yang mudah. 

Pertanyaan 1 Virus apa itu coronavirus? 

Virus yang menyebabkan demam dan batuk. Ada enam jenis virus yang dapat menyebabkan 

penyakit serius. 

Pertanyaan 2 Apa penyakit coronavirus baru di Wuhan, Cina? 

Sebuah penyakit coronavirus baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Orang 

ditemukan di Cina dan negara-negara di seluruh dunia. 

Pertanyaan 3 Apakah penyakit coronavirus baru menyebar dari orang ke orang? 

Sebarkan sedikit. Namun, tidak ada penyakit coronavirus baru yang menyebar di Jepang. Seperti flu dan flu, hal-

hal berikut ini penting bagi Anda: 

・ Cuci tangan Anda sampai bersih.・ Pakai topeng. 

Pertanyaan 4 Berapa hari setelah virus ditularkan, berapa lama saya sakit? 

Sekitar 14 hari. 

Pertanyaan 5 Apa yang harus saya lakukan untuk menghindari sakit? 

Jawaban Penting untuk melakukan hal berikut. 

・ Cuci tangan Anda sampai bersih.・ Pakai topeng. 

Pertanyaan 6 Saya berada di Provinsi Hubei, Cina (di mana Kota Wuhan berada), apa yang harus 

saya lakukan? 

A Jika Anda demam atau batuk dalam waktu dua minggu setelah datang ke Jepang, silakan pakai 

masker. 

Kemudian hubungi pusat kesehatan dan pergi ke rumah sakit. 

Beri tahu orang-orang rumah sakit bahwa Anda berada di Provinsi Hubei di rumah sakit. 

Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pusat kesehatan umum. 

Pertanyaan 7 Bisakah halaman Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan dilihat 

dalam bahasa asing? 

Jawab Anda dapat melihat halaman Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan 

dalam bahasa Inggris, Cina, dan Korea. Terjemahan mesin. 

■問合せ先：女川町役場健康福祉課健康対策係 ☎ 0225-53-4990 


