Reiwa 3 September 30
Para sa mga magulang
Tambasasayama Board of Education
Tungkol sa tugon ng paaralan dahil sa pagkansela ng mga pang emergency na hakbang sa
pagpapatupad ng( simula Octobre 1, taon ng Reiwa3)

Nais naming ipahayag ang aming taos pusong pasasalamat sa lahat ng mga magulang sa
kanilang pag-uunawa at kooperasyon sa pang edukasyon na administrasyon ng Tambasasayama
City. Nais din naming magpapasalamat sa inyo mga magulang sa pagsisikap na maiwasan ang
pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus sa pamamagitan ng paghugas ng inyong mga
kamay at pagsusukat ng temperatura.
Ang estado ng emergency or state of emergency sa Hyogo noong Agosto 20 ay naiaalis na
sa katapusan ng buwan na ito. Gayunpaman, kahit na ang estado ay hindi na state of emergency
patuloy pa rin ang pagtutugon at pamamaraan sa pag iwas ng impeksyon. Subukan namin sa
pinaka mataas na antas sa pag iwas at prioridad ang pag iwas ng impeksyon.
Tulad ng inaasahan baka may ika anim pa na alon ang mga pag taas ng mga pagkalat ng
impeksyon. Hinihiling namin ang pag uunawa at kooperasyon ng lahat. Sa hinaharap maaring
mangyaring may mga pagbabago at ito ay depende sa sitwasyon.
Buod
１．Mga Target Facilities
Nursery School, Kindergarten, Centers for Early Childhood Education, Elementary
School, Junior High School, Special Support School, Child care support club
２．Mga Gawaing Pang-edukasyon
（１）「Batay sa pagsunod ng prinsipyo na “ Huwag dalhin sa paaralan at huwag itong ikalat
sa paaralan “ ay isasagawa namin ang mga aktibidad na pang edukasyon na may sapat
na pag- iingat。
・Kapag nagsasagawa ng mga kaganapan tulad ng Open School, mga meeting o session
sa paaralan at mga pagpupulong na dumadalo ang maraming tao, ay inaasahan
namin na magsuot ng mask, magdisinfect, at pigilin ang pagbisita na hindi ninanais。
・Tungkol sa Athletic meet, Physical na edukasyon at mga pang kalusugan ay gagawa
kami ng paraan para sa paglimita sa mga lalahok at pagkakaroon ng tamang social
distance sa mga upuan 。
・ Sa pagsasagawa ng aktibidad sa labas ng prefectures ay susuriin namin ang
kalagayan ng impeksyon bago puntahan ang lugar. Susuriin din namin ang hakbang
upang maipapatupad ang hakbang sa pagcontrol ng impeksyon 。
（２）Tungkol sa mga Paglalakbay o Field trip
Batay sa mga pang-edukasyon na kahalagahan isasagawa namin ang mga iskursyon

matapos maganap ang pagsusuri sa sitwasyon ng lugar. Ang pagpapatupad ng hangarin
bilang mga kalahok sa paglalakbay ay hangarin din namin ang kasiguraduhan sa
sitwasyon。

（３）Tungkol sa Pamumuhay sa Paaralan
Ang tamang pag-iwas sa impeksyon ay gagawin namin sa aming makakaya。
・ Batay sa patakaran sa perpektong paraan ng mga aktibidad ng cultural club, ito ay
magiging tungkol sa oras. Gawin namin na 2 oras at ang dapat na karaniwang oras
ay 4 na oras sa pang karaniwang araw. At 3 oras lang sa Sabado at Linggo. At ang
mga magulang ay dapat hindi kalahok sa mga pagtitipon.。
・ Tungkol sa mga guro at mga trabahante sa loob ng paaralan, at mga magulang na
may responsibilidad sa loob ng paaralan ay hindi maaring makikilahok sa mga
kaganapan hanggang October 14, at sa pagsusri ng sitwasyon sa impeksyon ay
maaring may mga pagbabago 。
・ Ang mga aktibidad sa labas ng prefecture( Maliban kung nakikilahok sa mga
pambansang kompetisyon ng Kinki, pareho din ang desisyon) at an mga pagsasanay kasama
ang loob ng prefecture ay mag- umpisa mula October 14, Huwebes. Upang matukoy ang
katayuan ng impeksyon mag hahanda kami ng 2 Linggo para dito. Pagkatapos ng dalawang
Linggo ay ipapatupad pa rin namin ang hakbang sa pagbubukas ng mga bintana at pag
disimpeka sa mga silid aralan para maiwasan ang impeksyon 。
・Batay sa pagkalat ng impeksyon hindi lamang sa Hyogo Prefecture kundi pati na sa
buong bansa at ang paghawak ng mga hakbang upang makontrol ang daloy ng mga
tao sa buong buhay. Isaalang-alang namin ang mga nilalaman ng aktibidad at
paghihigpit ng lugar na gaganapin ang mga aktibidad 。
３．Mga pakikiusap sa bawat tahanan
（１）Ang mga paraan sa pag-iwas ng impeksyon sa bawat tahanan
・Kung ang iyong anak, kapatid, o miyembro sa pamilya na kasama mo sa bahay ay
may mga sintomas tulad ng nahihirapan sa pagginhawa, masakit ang lalamunan,
( lagnat, panginginig o nanlalamig) ay kailangan ng pagsusuri ng PCR test. Maaring
makipag ugnay kaagad sa amin. Huwag muna pumasok sa paaralan 。
・Kung ang kasama mo sa bahay ay kinikilala na tao bilang “nahahawaan” o ang
tinatawag na close contact ay maaring makipag ugnay kaagad sa amin. Maaring
walang makikipag ugnay sa iyo sa gabi o araw ng walang pasok.
Sa mga oras na iyon ay maaring gamitin ang inyong computer, smart phone o
cellphone sa mga pamamagitan ng mga sumusunod。
Mail address: https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/

・Maaring pigilin ang paglabas ng hindi kinakailangan at magsikap na iwasan ang
pagkalat ng impeksyon 。

（２）Pag- iwas sa impeksyon sa mga aktibidad na labas sa paaralan
・Para sa mga cram school o mga aktibidad na may kasama ang palakasan, bilang
karagdagan sa pagsunod sa mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon na ipinatupad
ng mga mga mataas na institusyon ay mahigpit na pinapaki usapan ang pagsunod sa
mga layunin sa pag iwas. At kung may mga sintomas tulad ng lagnat ay magpapasuri
kaagad ng PCR test at mangyaring huwag muna makikisali sa mga pina pasukan.
Gayundin kapag pabalik balik ang lagnat at mga sintomas maaring iwasan ang paginom at pagkain sa convenience store, at pakikipag usap, atbp., maaring huwag mag
tagal at umuwi kaagad。
４．Para Humihingi ng mga Payo
・ＳＮＳ mga Payo at alanganin（17:00～21:00） https://pref-hyogo.school-sign.jp/
・Tambasasayama Area Fever Consultation ・Soudan Center or Advice Center
0795 -73-3765 （平日 9:00～17:30） 079-552-7359 （gabi close at holidays ）
・Hyogo Ken New Coronavirus Health and Welfare Office 078-362-9980（２４hours
open）

