
 
 

Perpanjangan Permintaan kepada Warga dan Pengusaha di Prefektur Fukuoka 
  

Pemerintah Prefektur Fukuoka telah memutuskan untuk memperpanjang permintaan kepada warga dan 
pengusaha untuk tidak keluar rumah yang tidak perlu dan tidak mendesak serta mempersingkat jam buka 
restoran, kafe, dll. selama 2 pekan—yang sebelumnya berlaku hingga Minggu, 7 Maret 2021—menjadi 
hingga Minggu, 21 Maret 2021, di seluruh wilayah prefektur. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi saat 
ini yang membutuhkan kewaspadaan agar kasus positif COVID-19 tidak kembali melonjak (rebound). 

Kami menyadari permintaan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan beban. Namun, kami benar-benar 
memohon pengertian dan kerja sama seluruh warga Fukuoka. 

 
Hingga tanggal 21 Maret 2021, restoran, kafe, dll. diminta untuk terus menerapkan jam operasi dari pukul 

05.00-21.00 dan jam penyajian minuman beralkohol dari pukul 11.00 hingga pemesanan terakhir pukul 20.30. 
Kami meminta fasilitas komersial untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan 
pedoman per jenis usaha, serta secara jelas menunjukkan bahwa pihaknya mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan dengan menempelkan stiker deklarasi pencegahan penyakit menular. 

 Selain itu, kami kembali membayarkan subsidi sebesar 40.000 yen per hari untuk fasilitas komersial yang 
bersedia bekerja sama memenuhi permintaan di atas. Untuk mengurangi beban administrasi terkait prosedur 
pengajuan, ketika mengajukan untuk Tahap 4 (8-21 Maret 2021), pengajuan boleh digabungkan dengan 
Tahap 2 (8-28 Februari 2021) dan Tahap 3 (1-7 Maret 2021). 

Untuk mengurangi peluang kontak dengan orang lain, warga diminta untuk menghindari keluar rumah dan 
bepergian yang tidak perlu dan tidak mendesak, termasuk pada siang hari, serta menerapkan protokol 
kesehatan dasar secara ketat, seperti menghindari 3C (Closed spaces/ruang tertutup, Crowded 
places/tempat ramai, dan Close-contact settings/kontak dekat), menjaga jarak fisik yang aman, memakai 
masker, dan mencuci tangan. 

Kami juga meminta kembali kepada perusahaan untuk terus menerapkan sistem bekerja dari rumah (WFH) 
dan sistem rotasi hari kerja. 

インドネシア語 



 
 
Pencegahan Rebound 

Sebagaimana telah kami tekankan pula dalam pengumuman sebelumnya, hal terpenting yang perlu kita 
lakukan adalah mencegah agar kasus positif COVID-19 tidak kembali melonjak.  

Oleh karena itu, kami meminta seluruh warga Fukuoka untuk melakukan hal-hal berikut ini. 

 
Pemerintah Prefektur Fukuoka telah memutuskan untuk meniadakan Festival Sakura di taman-taman yang 

dikelola pemerintah prefektur dan mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak menyelenggarakan acara 
makan. Pemerintah kota dan desa juga diminta untuk menerapkan kebijakan yang sama.  

 
Penutup 

Pemerintah Prefektur Fukuoka akan terus memperkuat sistem pemberian perawatan medis di Fukuoka—
termasuk menyediakan tempat tidur tambahan di rumah sakit—dan mengambil tindakan menyeluruh untuk 
mencegah penyebaran COVID-19 di fasilitas lansia, dll. Pemerintah Prefektur Fukuoka juga akan tetap 
menjaga kewaspadaan terhadap kemunculan kasus positif baru, mutasi galur baru virus SARS-CoV-2, dan 
tren dalam pergerakan manusia. Pada hari Jumat, 5 Maret 2021, kami memulai program vaksinasi yang 
diprioritaskan terhadap tenaga kesehatan. Kami memberikan dukungan kepada pemerintah kota dan desa 
untuk memastikan kelancaran program vaksinasi. 

Bersama warga dan pengusaha di Fukuoka, mari kita satukan kekuatan seluruh elemen masyarakat untuk 
memenangi pertempuran melawan COVID-19. Untuk itu, kami terus memohon pengertian dan kerja sama 
Anda. Terima kasih. 


