
Reiwa 3 August 19th 

Para sa mga Magulang  

Tambasasayama City Board of Education   

 

Ang mga tugon tungkol sa pagpapatupad ng mga pang-emergency na hakbang na nauugnay sa 

bagong impeksyon na Coronavirus sa Hyogo Prefecture  

（Taon ng Reiwa3 Agosto 20） 

 

     Nais naming iparating ang aming taos pusong pasasalamat sa lahat ng mga magulang sa 

kanilang pag- uunawa at supporta para sa mga gawaing pang edukasyon ng Tambasasayama 

City. Nais din naming pasasalamatan ang inyong pagsisikap na maiwasan ang pagkalat ng 

bagong impeksyon sa coronavirus sa pamamagitan ng paghugas ng kamay sa bahay at pagsusuri 

ng temperatura. 

     Tungkol sa headline, noong Agosto 17,  sa ika 3 taon ng Reiwa, ang Hyogo Prefecture ay 

itinakda na kasali sa lugar bilang pinapatupad ang State of Emergency na isang hakbang sa pag 

iwas ng bagong coronavirus.  Ang panahon ay mula Agosto 20, 2021 hanggang Setyembre 12, 

2021. Bilang karagdagan, ang bilang ng mga bagong nahahawaang tao ay dumadami at 

lumagpas na ito sa hurisdiksyon ng   Tamba Welfare Office at ang mga nahawaan ng impeksyon 

sa sambayanan ay mga gulang ng 20 years old pataas ay tumataas na. 

      Natukoy sa [ Hyogo Prefecture of New Coronavirus Infection Control Headquarter Public 

Meeting]  na ginanap noong August 17 at ang [ Tambasasayama City 29th new Coronavirus 

Infection Control Head Headquarters Public Meeting]  na ginanap noong August 19. Ang 

panahon na mula August 20 sa taon ng Reiwa ( Biyernes) na ikakansela ang mga pgsubok sa 

mga hakbang sa emergency upang maicontrol ang pagkalat ng impeksyon. 

       Samakatuwid, binibigyan ng pangunahing priyoridad ang kalusugan at kaligtasan ng mga 

bata, magsisikap ang aming paaralan na maiwasan ang impeksyon hangga’t maari at hinihiling 

namin ang pag- uunawa at kooperasyon ng lahat ng mga magulang. Maaring tandaan na 

maaring maganap ang mga pagbabago depende sa hinaharap na sitwasyon.。 

 

Buod 

 

１．Petsa   

Mula Reiwa 3 August 20, Biyernes  

 

２．Target na mga Pasilidad  

Nursery school 、Kindergarten 、Sertipikadong taga bantay ng mga bata、elementary 

school 、junior high school 、espesyal na paaralan 、childcare facility center 、after school or 

Jido club  

 

３．Mga gawaing pang-edukasyon （※ang mga pagbabago ay may salungguhit） 

（１）「Huwag ito dalhin sa paaralan 、huwag ito ikalat sa loob ng paaralan 」Batay dito ay 

gagawa kami ng sapat na mga hakbang sa pag kontrol sa impeksyon。 

    Bilang karagdagan ang mga kaganapan sa loob ng campus( bukas na paaralan, mga 

sesyon ng impormasyon sa paaralan, pagbisita sa klase at iba pa) na nagpapaipon ng 

maraming tao ay ikakansela at ang pagdiriwang ng palakasan ay hindi dadaluhan. 

Kung hindi ito maiiwasan ipapaalala namin sa inyo ang masusing mga hakbang sa 

pagkontrol sa impeksyon tulad ng pagsuot ng mask, pagdisimpekta at pagpipigil sa 

pagbisita sa paaralan kung hindi maganda ang pakiramdam. Magsasagawa din kami 

ng mga hakbang tulad ng pagkuha ng isang malawak na hanay ng mga dapat gawin。 

 （２）Tungkol sa mga Excursion sa Paaralan  



Batay sa sitwasyon ng mabilis na pagkalat ng impeksyon sa buong bansa at pagtiyak sa 

kalusugan at kaligtasan ng mga bata at mag-aaral「Reiwa 3 Patnubay sa Paglalakbay 

na dapat maipatupad sa Paaralan 」pagtitiyak、Ang sitwasyon sa Hyogo Prefecture ay 

itinaas bilang State of Emergency at naka eskedyol sa panahon ng pagpapatupad ng 

mga panukala hanggang sa maialis ang diniklarang State of Emergency  at dapat ito ay 

sundin 。 

 （３）Para sa mga Club at Palakasan ang pag- control sa impeksyon  

  Magsasagawa kami ng sapat na mga puntos at gawain para sa pag iwas ng impeksyon 。 

・gagawin ang mga pag-ensayo sa sariling paaralan lang（kasama ang team）Hindi 

kasama ang team ng ibang paaralan 。（※Maliban sa） 

・Oras、「Tambasasayama Junior High School Guideline」「Mga Aktibong Athletic 

Club 」、「Mga ideyal at patakaran ng pangkultura」kasama lahat ito、Sa Summer 

holiday ay sa loob ng 3 oras lang ang ensayo（４na araw）hindi na lalagpas pa sa 3 

oras 、para sa 2nd grading 、half-day（４na araw）sa loob ng dalawang oras 

lamang 。 

・Ang mga laro at pagsasanay ay maaring gaganapin mula sa 3 linggo bago ang unang 

araw ng paligsahan at gaganapin mula sa linggo ang unang araw ng paligsahan 

gaganapin sa lugar ng Tanyu 。 

※Ang mga paligsahan ay gagawin 、Central Sports Organization・Cultural Federation 

（Kasama ang mga qualified ）National Federations （Kasama ang mga qualified ）。

Kapag maisasali sa qualified 、sasabihin namin ang hakbang、at kukunin namin ang 

tamang pag- aayos na maipatupad ito。 

 

４．Pakikiusap namin sa mga tahanan. 

（１）Para sa pag- iiwas sa loob ng Tahanan  

   ・Kung patuloy kang may malamig na sintomas tulad ng lagnat, maaring magsuri 

kaagad ng PCR test at huwag pumunta sa paaralan 。（Hindi namin imamarka na 

absent） 

    Kung mayroon kang lagnat sa paaralan o kung may napansin kang anumang 

abnormalidad sa iyong pisikal na kondisyon maari naming ipapalabas ka sa 

eskwelhan。 

   ・Sa kasong ito sa mga bata maaring 、「Nahawa 」or kaya「close contak 」o miyembro 

ng pamilya「Baka nahawaan」 sa sitwasyon na ito、hinihiling namin ang 

tamang impormasyon galing sa magulang at tumawag sa amin 。 

At, sa gabi at sa bakasyon, sa mahabang panahon ng bakasyon at maaring mahirap 

tawagan ang mga paaralan, sa sitwasyon na ito 

Inaasahan namin na gamitin ang internet, computer sa pagkontak sa amin  

Ingatan namin ang lahat ng mga impormasyon na aming matatanggap。 

 ito ang aming address  https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/ 

・Maaring pigilin ang paglabas nang hindi kinakailangan at magsikap upang  

maiwasan ang pagkalat ng impeksyon 。 

 

 （２）Pag-iwas sa impeksyon sa mga aktibidad sa loob ng paaralan  

・Kahit sa pagpasok sa mga cram school at after school at iba pa ay sinusunod ang mga 

hakbang sa pagkontrol sa impeksyon ng kung may nararamdaman kang lagnat at 

mga sintomas ay maaring huwag lumahok. Kung kinakailangan na mag PCR test ay 

gawin ito. Magsuot ng mask palagi at iwasan ang pakikipag usap at pagkain sa 

convenience store at iba pa, kung maari umuwi kaagad pagkatapos ng mga lakad。 

 



５．Para sa mga konsultasyon atbp. 

   ・ＳＮＳ na mga pagkonsulta （16:00～22:00）  https://pref-hyogo.school-sign.jp/ 

            ・Tambasasayama Area Fever Consultation ・Consultation Center  

0795 -73-3765 （平日 9:00～17:30）  079-552-7359 （sarado sa gabi） 

・Hyogo Prefecture Coronavirus Health Counselling Call center.     

           078-362-9980（２４hours bukas） 

https://pref-hyogo.school-sign.jp/

