タイ語
วันที่ 17 มิถนุ ายน
จังหวัดฟูกโู อกะ
การจัดการสถานการณ์ของจังหวัดฟูกโู อกะหลังยกเลิกสถานการณ์ฉกุ เฉิน（ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน）
จังหวัดฟูกโู อกะได้ พิจารณาสถานการณ์การติดเชื ้อหลังยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน” ในวันที่ 14 พ.ค. และเริ่มผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดภ
ายในจังหวัดยกเว้ นเมืองคิตะคิวชูตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มิ.ย. ในส่วนของเมืองคิตะคิวชูซงึ่ ยังพบผู้ตดิ เชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ยังคงขอความร่ วมมืองดออกจากบ้ านเว้ นแต่กรณี
จาเป็ นเร่งด่วน รวมทังขอความร่
้
วมมือสถานประกอบการณ์บางประเภทงดให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง
ทางจังหวัดขอกล่าวคาขอบคุณประชาชนและผู้ประกอบการจานวนมากทีเ่ ข้ าใจสถานการณ์และให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ซงึ่ ต่อสู้อยู่แนวหน้ าทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้อีกครัง้
สาหรับเมืองคิตะคิวชู ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พ.ค. ถึงวันที่ 16 มิ.ย. พบผู้ตดิ เชื ้อรวมทังสิ
้ ้น 156 คน ทว่าจานวนผู้ตดิ เชื ้อในหนึง่ วันค่าเฉลี่ยหนึง่ สัปดาห์ลา่ สุดอยู่ที่ 1.4
คน สถานการณ์การติดเชื ้อเริ่ มดีขึ ้นแล้ วผู้เชี่ยวชาญเองก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี ้ทางจังหวัดฯยังกาหนดดัชนีจาเพาะ (“ประกาศเตือนโคโรนาจังหวัดฟูกโู อกะ”) เพื่อขอความร่ วมมือสถานบริ การสาธารณสุขในการจัดเตรี ยมเตียงและการ
รักษา ในกรณีเกิดเหตุระบาดซ ้า จังหวัดฯจะประเมิณสถานการณ์โดยองค์รวมจากดัชนีนี ้ กรณีพบความเสี่ยงว่าการบริ การด้ านสาธารณสุขอาจถึงขีดจากัด จะเริ่ มพิจาร
ณาในการจัดการว่าประชาชนและผู้ประกอบการควรมีแนวทางในการปฏิบตั ติ นอย่างไร
ซึง่ เมื่อดูจาก “ประกาศเตือนโคโรนาจังหัวดฟูกโู อกะ” พบว่าปั จจุบนั ยังไม่ถึงขันตอนเข้
้
าสูก่ ารเตรี ยมการรองรับด้ านสาธารณสุข ระบบการให้ บริการดังกล่าวยังมีศกั ย
ภาพเพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ ปัจจุบนั
ด้ วยเหตุนี ้

จังหวัดฟูกโู อกะจะดาเนินการป้องกันการระบาดซ ้า

โดยจัดเตรี ยมระบบให้ บริการสาธารณสุข

ไปพร้ อมกับยกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
１．ยกเลิกมาตรการจัดการในเมืองคิตะคิวชู

ยกเลิกมาตรการจัดการในเมืองคิตะคิวชูตามหัวข้ อด้ านล่างตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายนเป็ นต้ นไป
1.การขอความร่ วมมือประชาชนในเมืองคิตะคิวชูงดออกจากบ้ านทังรวมทั
้
งการเดิ
้
นทางในจังหวัดหรื อข้ ามจังหวัดเว้ นแต่กรณีจาเป็ นเร่ งด่วน
2.การขอความร่ วมมืองดจัดงานต่าง ๆ ในเมื่อคิตะคิวชู (งานอีเวนต์ตา่ ง ๆ)
3.การขอความร่ วมมือให้ ร้านอาหารกินดื่มที่สามารถใช้ ในการเลี ้ยงรับรองและไลฟ์เฮาส์ในเมืองคิตะคิวชูงดเปิ ดให้ บริ การ

ในการนี ้พิพธิ ภัณฑ์ช่องแคบคัมมงภายใต้ การบริ หารจัดการโดยจังหวัดฯ ศูนย์วฒ
ั นธรรมเยาวชนการทางานคิตะคิวชู ศูนย์ทศั นาธรรมชาติฮิราโอะไดจะเริ่ มเปิ ดทาการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายนเช่นกัน

タイ語

２．การดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายนเป็ นต้ นไป (ทังจั
้ งหวัดรวมเมืองคิตะคิวชู)
（１）การออกนอกบ้ าน
1.ยกเลิกการร้ องขอให้ ระมัดระวังการเดินทางไปยังพื ้นที่จงั หวัดเฝ้าระวังพิเศษได้ แก่ ฮอกไกโด ไซตามะ จิบะ โตเกียว และคานางาวะตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน
2.กรณีเดินทางไปสถานที่ตา่ ง ๆ ให้ พงึ ระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานที่ปลายทาง และป้องกันการติดเชื ้ออย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่อง พร้ อมทังหลี
้ กเลี่ยงการเดิ

นทางไปยังสถานที่ซงึ่ ไม่เตรี ยมการป้องกันการติดเชื ้ออย่างเพียงพอเหมาะสม
3.ในส่วนของการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเน้ นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด แต่สามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่น ๆ มาเที่ยวได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 มิถนุ าย

น
（２）การจัดงานกิจกรรม (อีเวนต์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น)

งานกิจกรรม (อีเวนต์ตา่ ง ๆ )ให้ จดั งานโดยยึดเกณฑ์ด้านล่าง (งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้ าตัวอย่างก็เข้ าข่ายนี ้เช่นกัน)
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การป้องกันการติดเชื ้อในสถานประกอบการ
ผู้บริ หารสถานประกอบการทุกแห่งต้ องดาเนินมาตรการป้งกันการติดเชื ้อแต่ละประเภทสถานประกอบการอย่างถูกต้ องและเคร่ งครัด เช่น “”จัดที่นงั่ ให้ เปิ ดโล่งทังสี
้ ่ด้า
น” “ทาความสะอาดและฆ่าเชื ้ออย่างเหมาะสมทุกครัง้ หลังลูกค้ าเข้ าออก”
โดยเฉพาะสถานประกอบการซึง่ เคยมีประวัตเิ กิดการติดเชื ้อแบบกลุม่ หรื อคลัสเตอร์ ต้ องดาเนินมาตรการอย่างเคร่ งครัดเป็ นพิเศษ
（４）การเดินทางไปทางาน

ส่งเสริมให้ ทางานที่บ้าน (Work from home) เหลี่อมเวลาทางาน หรื อขี่จกั รยานไปทางานเป็ นต้ น เพื่อนลดการสัมผัสใกล้ ชิด
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（５）ปฏิบตั ติ นตามแนวทางการดาเนินชีวิตรู ปแบบใหม่

ปฏิบตั ติ าม “แนวทางการดาเนินชีวิตรู ปแบบใหม่” ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สวมหน้ ากาก ล้ างมือ รักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยง 3Cs ในทุกสถานการณ์ของการดาเนินชีวิต
※ การสวมหน้ ากากท่ามกลางสภาพอากาศร้ อนชื ้น มีความเสีย่ งที่จะทาให้ เกิดภาวะลมแดดได้ ดังนัน้ “กรณีอยู่นอกอาคารและสามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุค

คลได้ (ไม่ต่ากว่าสองเมตร)ให้ ถอดหน้ ากากได้ ” “หรื อในสถานที่ที่สามารถรักษาระยะห่างกับบุคคลรอบข้ างได้ ดีพอ (ไม่ต่ากว่าสองเมตร) ให้ พกั ถอดหน้ ากากได้ เป็ นการชั่
วคราว เป็ นต้ น ถอดหน้ ากากเป็ นระยะ เพื่อป้องกันลมแดด
（６）การขอรับคาปรึกษาจากสถานบริ การสาธารณสุข

หากมีอาการเข้ าข่ายอย่างใดอย่างหนึง่ ในสามลักษณะอาการดังต่อไปนี ้ ต้ องปรึกษา “ศูนย์ให้ คาปรึกษาผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้มีประวัตสิ มั ผัสใกล้ ชิด”
1.หายใจลาบาก ครั่นเนื ้อครั่นตัว มีไข้ สงู กรณีที่ทา่ นมีอาการเหล่านี ้
2.หรื อหากเป็ นบุคคลที่อาการทรุ ดได้ ง่าย หรื อตังครรภ์
้
มีไข้ ไอ หรื ออาการหวัดไม่รุนแรง

3.บุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในข่ายด้ านบนแต่มีอาการไข้ ไอหวัดไม่รุนแรงแต่เป็ นต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
ต้ องโทรศัพท์นดั หมายล่วงหน้ าก่อนเข้ ารับการตรวจรักษาทุกครัง้ ไม่เดินทางไปโดยไม่ได้ นดั หมาย
３．การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความกังวลและอคติที่มีตอ่ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (COVID-19) ทาให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นการนินทาว่าร้ าย การแบ่งแยกต่อผู้ตดิ เชื ้อ บุ
คลากรทางการแพทย์ผ้ ทู ี่คอยดูแลสถานการณ์ให้ ออยูใ่ นความสงบ และบุคคลในครอบครัวของคนเหล่านัน้
คาพูดหรื อพฤติกรรมแบ่งแยกอย่างไร้ มนุษยธรรมเป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ โดยเด็ดขาดขอให้ ประชาชนทุกท่านในจังหวัดไม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าว
และใช้ วิจารณญาณในการรับข้ อมูลข่าวสาร
４．บทสรุ ป

สถานการณ์แพร่ระบาดในเมืองคิตะคิวชูครัง้ นี ้ดีขึ ้นได้ เพราะได้ รับความร่ วมมือจากทุกท่าน เราจึงสามารถยับยังใม่
้ ให้ เกิดการระบาดทัว่ ทังจั
้ งหวัดระรอกสองขึ ้นได้
ช่วงเวลาต่อจากนี ้ ระหว่างที่เรายกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ย่อมพบผู้ตดิ เชื ้อเพิม่ ขึ ้นได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาไม่ใช่เรื่ องแปลก เราต้ องเผชิญหน้ ากับไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ไปจนกว่าจะมีการค้ นพบยารักษาและวัคซีนได้ สาเร็ จ
เราจะสามารถเอาชนะในการต่อสู้ครัง้ นี ้ได้ หรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั จิตสานึกและพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดฟูกโู อกะทุกคนเราต้ องผนึกกาลังร่ วมกันในท้ องถิ่น ปฏิบตั ิ
ตาม “แนวทางการดารงชีวิตแบบใหม่” และดาเนินมาตรการป้องกันการติดเชื ้ออย่างเคร่ งครัด ไม่ชะล่าใจ เพื่อไม่ให้ ความพยายามที่ผ่านมาของเราสูญเปล่า
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความเข้ าใจและร่ วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี
เพื่อให้ จงั หวัดไม่ต้องใช้ มาตรการเพื่อขอความร่ วมมืออันนามาซึง่ ความไม่สะดวกในการดาเนินชีวิต
หรื อการงดให้ บริ การตามสถานประกอบการต่าง ๆ

เช่นการขอความร่ วมมืองดออกจากบ้ าน

