Perihal Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19
pada Festival Internasional Kagawa 2020 (Kagawa Kokusai Festa 2020)

2020.8.25

Permohonan kepada Para Peserta
◆ Sebelum Anda berpartisipasi, installah aplikasi [Sesshoku Kakunin Apuri/ Aplikasi
Konfirmasi Kontak]
Tentang “Aplikasi Konfirmasi Kontak” [Sesshoku Kakunin Apuri] ada di link ini
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
◆ Kenakan masker, rajin menggunakan hand sanitizer/desinfektan, lakukan etika batuk, dan
lain sebagainya, dan bertindak sesuai dengan protokol kesehatan era new normal.
Tentang “Etika batuk” ada di link ini
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
Tentang “Tatanan Hidup Baru” [Era New Normal] ada di link ini
https://corona.go.jp/prevention/pdf/atarashii_seikatsu.pdf
◆ Peserta dengan kriteria berikut tidak diperkenankan ikut berpartisipasi
 Peserta yang memiliki panas tinggi (di atas 37, 5°), batuk, dan gejala masuk angin.
 Peserta yang terjangkit atau berpotensi terkena gejala virus korona baru (Covid 19)
karena berdekatan dengan area sekolah, keluarga, tempat kerja, dan sebagainya yang
terjangkit virus.
 Peserta yang tidak termasuk poin di atas, tetapi kondisi fisik tidak bugar.
 Peserta yang tidak melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah tiba di Jepang
(khusus bagi peserta yang berasal dari negara yang dibatasi untuk masuk Jepang
berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian).

 Upaya Pencegahan Penularan
◆ Saat masuk ke dalam area, akan dilaksanakan pemeriksaan suhu dan bagi peserta yang
suhunya tinggi atau memiliki gejala (yang telah disebutkan) tidak diperkenankan
mengikuti acara.
◆Kursi dan Kapasitas
▪ Kapasitas Peserta ... Kapasitas peserta adalah sejumlah 50 persen dari daya tampung
tempat.
▪ Penempatan .... Akan diletakkan kursi supaya peserta dapat saling menjaga jarak (1 meter
atau lebih)
▪ Desinfektan .... Akan dilakukan penyemprotan desinfektan pada kursi, tempat sandaran
lengan, dan area lain.
◆ Penanganan Ventilasi
▪ Peralatan ventilasi terpasang atau AC (bila ada) akan selalu dihidupkan dan sirkulasi
udara diusahakan terpenuhi.
▪ Jendela atau pintu sebisa mungkin selalu dibuka. Sebelum dan sesudah kegiatan, akan
dipastikan jendela terbuka dan sirkulasi udara mengalir dengan baik.
◆ Fasilitas Cairan Desinfektan
▪ Akan disediakan cairan desinfektan pada pintu keluar-masuk area dan lokasi lain.

◆ Saling Menjaga Jarak
▪ Peserta akan diarahkan supaya dapat memasuki area sambil tetap menjaga jarak dengan
orang sekitar.
◆ Cara untuk Berpartisipasi
▪ Diterapkan sistem pendaftaran sebelum hari H. (Untuk konfirmasi keadaan kesehatan
dan informasi kontak)
◆ Sosialisasi Hal-Hal yang Menjadi Perhatian pada Hari H
▪ Pada hari H, staf akan memberikan sosialisasi kepada peserta tentang hal-hal yang
menjadi perhatian (seperti pemakaian masker, penerapan etika batuk yang benar, dan lain
sebagainya).
◆ Pemakaian Masker pada Staf
▪ Staf akan melayani peserta dengan menggunakan masker. (Bila diperlukan, staf akan
mengenakan face shield/ penutup wajah)

