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 CARA MENDAPATKAN PELAYANAN DAN KONSULTASI KETIKA 

KHAWATIR INFEKSI VIRUS CORONA BARU  

Mohon informasikan ini ke orang-orang terdekat 

■Apa infeksi virus corona baru？ 

Penyakit sistem saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona baru (Covid 19). Gejalanya 

seperti batuk,demam,hilangnya indera perasa dan radang  paru-paru/pneumonia. Virus tersebut 

dipikirkan dapat menular melalui infeksi droplet dan infeksi kontak. 

 

■Tidak hadir ke sekolah atau perusahaan,ketika ada gejala demam. 

・Mohon konsultasikan terlebih dahulu melalui telepon dengan dokter (langganan) anda sebelum pergi ke 

fasilitas kesehatan. 

・Mohon hubungi call center Pusat Konsultasi dan Pelayanan Corona Baru Akita bila tidak mempunyai 

dokter (langganan). 

 

■Pentingnya pencegahan dan memberhentikan infeksi oleh masing-masing orang 

Pencegahan yang bisa dilakukan setiap orang 

・Mencuci tangan setelah pulang dari luar. 

・Membersihkan tangan dan jari-jari dengan antiseptik alkohol. 

・Tidak pergi ke tempat yang banyak orang berkumpul. 

・Menjaga suhu dan mengatur pergantian udara di ruangan. 

・Memakai masker. 

Informasi mengenai virus corona baru dalam multibahasa 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/47169 

Menerima konsultasi telepon mengenai virus corona baru 
 

Nama 
kantor 

Pusat Konsultasi Dan Pelayanan 
Corona Baru Akita (Call Center) 

Waktu 

No.telp 

Setiap Hari 24 jam 

018-866-7050 

Setiap Hari 8:00～17：00 

018-895-9176 

Layanan 
bahasa 

Bahasa Jepang  Setiap Hari 8:00～17：00 

0570-011-567 

 
Dapat melayani konsultasi dalam multibahasa 

 

Nama 
kantor 

Pusat Konsultasi Orang Asing Akita Waktu 

Kamis 13:00～17:00 

※Mohon reservasi terlebih 

dahulu untuk bahasa tagalog 
dan vietnam. 

Layanan 

bahasa 

Bahasa Inggris ・  Bahasa Cina ・ 

Bahasa Korea・  Bahasa Tagalog ･ 

Bahasa Vietnam 

No.telp 

Email 

018-884-7050 

soudan21@aiahome.or.jp 

 

Konstitusi: Asosiasi Internasional Kota Edit: Pusat Konsultasi Orang Asing Akita 
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Hindari 3B「Kepadatan」! 

①Ruangan tertutup dengan ventilasi  

buruk『Berada diruang tertutup』 

②Tempat ramai dengan banyak orang  

didekatnya『Berada dikeramaian』 

③Berbicara atau bersuara secara berdekatan 

『Berinteraksi dengan kontak jarak dekat』 
 
 

1. Hindari 「3B」. 

2. Harap bertindak dengan beranggapan bahwa anda 
terinfeksi. 
3. Mohon konsultasikan ke dokter (Pusat Konsultasi Dan 
Pelayanan Corona Baru) melalui telepon, jika badan 
merasa sangat lelah demam tinggi dan hilangnya indera 
perasa.  

 
 
 

 

 

 

 

Menyebarluaskan informasi yang menggangu atau tidak 

sesuai, dan memfitnah di SNS terhadap orang yang terinfeksi 

atau keluarganya,institusi medis maupun pihak terkait 

lainnya・Anda bisa melukai orang-orang tersebut. 

Tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. 

Harap bertindak dengan tenang berdasarkan informasi yang 

benar. 

NO DISKRIMIMINASI CORONA! 

Akita Prefektur・（Yayasan Umum）Asosiasi International Akita（AIA）oleh 
「Pusat Konsultasi Dan Pelayanan Orang Asing」 

１ 

２ ３ 

Tempat yang memenuhi 
kriteria 3B memiliki resiko 
tinggi terjadinya cluster

（kelompok）！ 

※Selain 3B, lakukanlah 

disinfeksi barang yang 
digunakan bersama. 

UNTUK PENDUDUK ORANG ASING YANG 
TINGGAL DI PREFEKTUR AKITA 

～Mohon Kerjasama Anda Dalam Pencegahan Penyebaran 

Virus Corona～ 

 


