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Kepada seluruh Jisshuusei  

Friends Cooperative Association 

 

Tentang Pencegahan Infeksi Corona dan  

Menahan Diri untuk Keluar Rumah (Permintaan) 

 

 Saat ini pemerintah Jepang sedang mengeluarkan 「Deklarasi Keadaan Darurat」 

berdasarkan undang-undang Langkah khusus menanggulangi virus corona, sampai dengan 

tanggal 6 bulan Mei demi untuk mencegah penyebaran infeksi pemerintah Jepang 

menargetkan untuk mengurangi 80% kontak antara seseorang dengan orang lain di seluruh 

prefektur Jepang.  

 

Apabila dikonfirmasi adanya orang yang terinfeksi di suatu tempat kerja, maka orang 

yang dianggap sebagai Noukousesshokusha (orang yang berkontak langsung dengan orang 

yang terinfeksi) oleh departemen Kesehatan, harus berdiam diri di rumah selama 2 minggu 

dan sebagian besar kegiatannya akan dibatasi. Oleh karena itu, apabila Jisshuusei terkena 

infeksi virus corona, dampak yang didapatkan bukan hanya kepada diri sendiri yang terinfeksi, 

tetapi Jisshuusei yang tinggal bersama kita, rekan kerja orang Jepang yang bekerja bersama 

kita, dan juga teman dekat dan pacar yang pernah berkontak dengan kita bahkan sebelum kita 

terinfeksi akan mengalami dampaknya. Dampak tersebut dapat menyebabkan masalah yang 

besar bukan hanya di perusahaan tempat kita bekerja, tetapi juga perusahaan tempat teman 

dekat dan pacar kita bekerja.  

 

 Oleh karena itu, kemungkinan hal ini dapat membuat tidak nyaman, tetapi untuk 

mencegah infeksi virus Corona, diharapkan kepada seluruh Jisshuusei untuk mematuhi 

dengan ketat peringatan di bawah ini, dan dimohon kerja samanya untuk terus menahan diri 

agar tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang penting atau mendadak.  

 

1. Menahan diri untuk tidak keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang secara logika 

dianggap TIDAK PENTING dan TIDAK MENDADAK. 

2. Apapun alasannya JANGAN MASUK KE ASRAMA/RUMAH JISSHUUSEI DARI 

PERUSAHAAN LAIN. 

※ Apabila ada hal mendadak diharuskan untuk BERTEMU DI LUAR RUMAH/RUANGAN, 

dan selesaikan urusannya paling lambat dalam waktu 15 MENIT. 



3. Apapun alasannya JANGAN MEMBIARKAN MASUK TEMAN, KENALAN, KELUARGA, 

ATAU PACAR DARI PERUSAHAAN LAIN KE DALAM ASRAMA/RUMAH SENDIRI. 

※ Apabila ada hal mendadak diharuskan untuk BERTEMU DI LUAR RUMAH/RUANGAN, 

dan selesaikan urusannya paling lambat dalam waktu 15 MENIT. 

4. Ketika pulang ke rumah CUCI TANGAN DAN KUMUR-KUMUR SECARA 

MENYELURUH. 

Sekian 


