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Pencabutan Alarm COVID-19 Fukuoka dan Penanganan 

Selanjutnya 

Pengumuman Senin, 11 Oktober 2021  

Pada hari ini, Senin, 11 Oktober 2021, Satgas COVID-19 Prefektur Fukuoka Baru mengadakan 

pertemuan dan memutuskan untuk mencabut Alarm COVID-19 yang diberlakukan pada saat 

ini, per Kamis, 14 Oktober 2021. 

Sejalan dengan keputusan ini, permintaan untuk restoran, kafe, dll. untuk mempersingkat jam 

kerja dan permintaan untuk menahan diri dari penggunaan fasilitas karaoke akan dicabut mulai 

14 Oktober 2021. 

Untuk ke depan, kami mengimbau semua elemen masyarakat untuk tetap waspada, berhati-

hati, dan menerapkan protokol kesehatan dasar agar COVID-19 dapat dicegah penyebarannya. 

Kami ingin meminta kerja sama semua warga dan pengusaha di Prefektur Fukuoka mulai 15 

Oktober 2021 di bawah ini, agar Anda tidak lagi diminta untuk menahan diri dari bepergian atau 

mempersingkat jam kerja. 

Permintaan untuk Warga 
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Jika Anda bepergian keluar, kami meminta Anda untuk melakukan protokol kesehatan dasar 

seperti menghindari 3C (Closed spaces/ruang tertutup, Crowded places/tempat ramai, dan 

Close-contact settings/kontak dekat), memakai masker, dan mencuci tangan, serta memeriksa 

baik-baik situasi COVID-19 di tempat tujuan dan protokol kesehatan yang diterapkan di fasilitas 

yang Anda gunakan. Jika Anda mengalami demam, hindari bepergian keluar atau melakukan 

perjalanan. 
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Untuk makan minum, pilih restoran yang menerapkan protokol kesehatan dengan menyeluruh, 

seperti restoran bersertifikat pencegahan penyakit menular. 

Terlepas dari jumlah orangnya, jika protokol kesehatan yang diterapkan tidak memadai, risiko 

penularan akan meningkat. Ketika makan dengan banyak orang, biasanya Anda cenderung 

bersuara keras dan droplet beterbangan. Oleh karena itu, silakan patuhi “Penggunaan 

Restoran, Kafe, dll. untuk Menghindari Risiko Penularan” yang dikeluarkan Pemerintah 

Prefektur Fukuoka dan hindari acara makan jika protokol kesehatan yang diterapkan tidak 

memadai (Lihat Lampiran 1 “Penggunaan Restoran, Kafe, dll. untuk Menghindari Risiko 

Penularan”). 

Hindari makan lebih dari dua jam, karena biasanya akan cenderung bersuara keras. 

 

 



 Hal-hal yang harus dipatuhi oleh restoran, kafe, dll. Hal-hal yang harus dipatuhi oleh pengunjung 
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○ Jarak antar-pengunjung, dll. 

・Menghindari posisi saling berhadapan dan mengusahakan jarak duduk min. 

1 m atau memasang partisi akrilik, dll. di meja. 

・Menjaga jarak antar-meja min. 1 m atau memasang partisi akrilik, dll. 

・Menjaga jarak antar-kursi konter min. 1 m atau memasang partisi akrilik, dll. 

di meja konter. 

 

○ Pertukaran udara yang baik 

・Memastikan pertukaran udara yang cukup dengan membuka sepenuhnya 

jendela dua arah setiap 30 menit selama 5 menit. 
 

○ Peringatan kepada pengunjung, dll. 

・Mengingatkan agar mengenakan masker selain saat makan dan minum. 

・Mengingatkan agar mengecek suhu dan membersihkan tangan dengan 

alkohol ketika masuk. 

・ Mengingatkan agar tidak menuangkan minuman untuk orang lain, 

bergantian minum dari gelas yang sama, dan mengobrol dengan suara 
keras. 

・Mengingatkan agar tidak berada di tempat tersebut terlalu lama (2 jam atau 

lebih). 

・Mengingatkan agar tidak berpindah meja jika pengunjung menggunakan 

beberapa meja. 
 

○ Fasilitas yang memiliki fasilitas karaoke 

・Lakukan sterilisasi jika perlu setiap kali pengguna mikrofon, remote control, 

dll. berganti. Letakkan alkohol dan kit disinfeksi lainnya di masing-masing 
ruang di karaoke box, dll. 

・Di fasilitas komersial yang terutama bergerak di bidang makanan dan 

minuman (bar, kafe karaoke, dll.), perlu dipastikan pertukaran udara dan 
jarak antar-orang karena banyak orang berkumpul untuk menggunakan 
fasilitas karaoke. 

 

○ Ketika melakukan reservasi 

・Gunakan restoran, kafe, dll. yang benar-benar memastikan jarak antar-

pengguna dan pertukaran udara, seperti fasilitas dengan tanda sertifikasi 
pencegahan penularan. 

 

○ Ketika menggunakan 

・Menaati dan melaksanakan protokol kesehatan di restoran, kafe, dll. 

・Mengenakan masker selain saat makan dan minum. 

・Mengecek suhu dan membersihkan tangan dengan alkohol ketika masuk. 

・ Menghindari hal-hal yang meningkatkan risiko penularan, seperti 

menuangkan minuman untuk orang lain, bergantian minum dari gelas yang 
sama, dan mengobrol dengan suara keras. 

・Menghindari berada di tempat tersebut terlalu lama (lebih dari 2 jam). 

・Menghindari berpindah meja jika menggunakan beberapa meja. 

 

○ Ketika menggunakan fasilitas karaoke 

・Tetap kenakan masker ketika menyanyi dan usahakan jarak min. 2 m dengan 

orang lain. 

・Lakukan sterilisasi setiap kali pengguna mikrofon berganti. 

・Usahakan jarak antar-kursi min. 1 m, hindari berhadap-hadapan. 

 
 

Penggunaan Restoran, Kafe, dll. untuk Menghindari Risiko Penularan 
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○ Jarak antar-pengunjung, dll. 

・Jika makanan disediakan, jumlah pengunjung maks. 50% kapasitasnya. 

・Pengunjung diminta duduk dan makanan disajikan kepada mereka. (Jangan 

menyediakan secara prasmanan) 

・Menghindari posisi saling berhadapan dan mengusahakan jarak duduk min. 

1 m atau memasang partisi akrilik, dll. di meja. 

・Menjaga jarak antar-meja min. 1 m atau memasang partisi akrilik, dll. 

・Menjaga jarak pembicara (di panggung) dan peserta min. 2 m atau 

memasang partisi akrilik, dll. 
 

○ Pertukaran udara yang baik 

・ Memastikan pertukaran udara dengan menggunakan peralatan untuk 

ventilasi, membuka pintu, dll. 
 

○ Peringatan kepada pengunjung, dll. 

・ Mengingatkan penyelenggara agar menerapkan sistem pendaftaran 

sebelumnya untuk mengetahui jumlah peserta. 

・Mengingatkan untuk mengenakan masker selain saat makan dan minum 

melalui pengumuman di tempat. 

・Mengingatkan agar mengecek suhu dan membersihkan tangan dengan 

alkohol ketika masuk. 

・ Mengingatkan agar tidak menuangkan minuman untuk orang lain, 

bergantian minum dari gelas yang sama, dan mengobrol dengan suara 
keras. 

・Mengingatkan agar tidak berada di tempat tersebut terlalu lama (2 jam atau 

lebih). 

・Mengingatkan pengunjung agar tidak berpindah meja. 

○ Ketika reservasi 

・Penyelenggara memilih tempat yang luasnya cukup untuk memastikan jarak 

(min. 1 m) berdasarkan perkiraan jumlah peserta. 

・Jika makanan disediakan, jumlah pengunjung maks. 50% kapasitasnya. 

・Menghindari sistem prasmanan. 

 

○ Ketika menggunakan 

・Menaati dan melaksanakan protokol kesehatan di ruang makan. 

・Mengenakan masker selain saat makan dan minum. 

・Mengecek suhu dan membersihkan tangan dengan alkohol ketika masuk. 

・ Menghindari hal-hal yang meningkatkan risiko penularan, seperti 

menuangkan minuman untuk orang lain, bergantian minum dari gelas yang 
sama, dan mengobrol dengan suara keras. 

・Menghindari berada di tempat tersebut terlalu lama (lebih dari 2 jam). 

・Menghindari berpindah meja. 


