
Impeksyon ng 
Coronavirus

Impormasyon, 
Karanasan

Konsultasyon sa
Telepono

Hamamatsu City Corona Call Center

24 oras bukas

Konsultasyon／Window Oras

Medikal na konsultasyon・
guidance center

（kaso ng lagnat,ubo,dyspnea,atbp.）

PCR para sa mga
buntis

24 Oras

Alas
9~5 Weekdays

Karagdagang impormasyon tignan scan
ang QR na ito

Homepage ng
Hamamatsu City

Ang leaflet na ito ay nilikha sa pakikipag
tulungan ng Hamamatsu University School 
of Medicine at ng Hamamatsu International 
Association (HICE) sa pakikipagtulungan ng 
dayuhang komunidad.

Pangunahing sintomas

Ubo Lagnat

Rate ng Epektibo ng mask

dyspnea

Mask na tela

COVID-19

Non woven mask

Non woven mask

不繊布マスク

Pinagmulan：Unibersidad ng Tokyo

Sundin ang voice assistance para mai- konekta sa
window.

が
Source ng figure：Cabinet Secretariat



Tungkol sa impeksyon sa
pamamagitan ng droplets

Mga resulta ng questionaire

「Mga ruta na

nahawahan ng 
Coronavirus 」

「Ayon sa aking kaibigan, ang isang

beses na pagpabakuna ay nagbibigay

daw ng sapat na kaligtasan laban sa

impeksyon

Pagkatapos ay pumunta siya sa isang nightclub sa

kalapit na prefecture kung saan kumakalat ang

impeksyon ng bagong corona. Huli na nang lumitaw

ang mga unang sintomas. Siya ay dumalo sa isang

barbecue kasama ang mga kaibigan at pamilya.

Bilang resulta, ang karamihan, kasama pati na rin ang

aking sarili ay nagkaroon ng positibong reaksyon ng

coronavirus

Hindi tiyak

Walang Ingat

Paaralan

Trabahuhan

Sa bahay・
kaibigan

Mula noong Septembre 17~Oktubre 
20, 2021 humigit kumulangsa 60 
katao ang nakipag tulungan sa

questionaire

「 Dahil ang kanyang anak na lalaki ay

nagkaroon ng coronavirus hinatiran niya
iyo ng pagkaing pamilihin,Nagluto siya ng
pagkain para dito habang maysuot na
mask. Makalipas ang ilang araw nakaranas
ako ng sakit ng lalamunan at
lagnat.Nahawahan ako ng coronavirus.

Akala ko naprotektahan ako ng mask, hindi
ko maalal kung nagdisimpekta ba ako ng
kamay at daliri o hindi .Nang kinalaunan ay
nalaman ko na ang mga tela at non- woven mask
ay hindi gaanong epektibo kaysa sa mga
disposable mask. Na-Ospital ako . Ayoko na
muling maranasan iyon.」

Naninirahan sa Hamamatsu CityLT-58 taon
gulang

Kapag umubo sa isang kulob na lugar

Mga karanasan
kapag umubo sa
labas ng walang
mask, at hindi
napatupad ang  
social distance

Tamang paggamit ng Mask

Pinagmulan：Kobe College
Tomioka super computer Similation

Walang Ingat

Hindi Tiyak

Sa pinagta-
trabahuhan

Sa Paaralan
Sa bahay, 
Sa kaibigan


