
 

 

Pengumuman Terkait Perpanjangan Status Darurat 

 

Pada 2 Februari 2021, Pemerintah Jepang telah mengumumkan bahwa periode status darurat 

akan diperpanjang hingga 7 Maret 2021. Berdasarkan kondisi penyebaran COVID-19 dan sistem 

layanan medis saat ini, Prefektur Fukuoka masih dinilai sebagai kawasan yang tunduk pada status 

darurat tersebut. 

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesulitan yang mungkin ditimbulkan terhadap warga 

dan pengusaha di Fukuoka. Jika kondisi penyebaran COVID-19 dan sistem layanan medis di 

kemudian hari membaik, dengan mempertimbangkan pendapat para pakar, Pemerintah Prefektur 

Fukuoka akan meminta Pemerintah Jepang untuk segera mencabut status darurat tersebut tanpa 

menunggu berakhirnya periode di atas. 

Oleh karena itu, kami meminta warga dan pengusaha di Fukuoka terkait hal-hal yang diuraikan di 

bawah ini, agar kita dapat segera dikecualikan dari kawasan yang tunduk pada status darurat 

sesegera mungkin. 

 

(1) Permintaan untuk warga 

 

Warga diminta untuk menghindari keluar rumah dan bepergian yang tidak perlu dan tidak 

mendesak, termasuk pada siang hari, kecuali jika diperlukan untuk hidup sehari-hari dan menjaga 

kesehatan. Secara khusus, warga diminta untuk benar-benar menghindari bepergian yang tidak perlu 

dan tidak mendesak setelah pukul 20.00. Selain itu, warga diminta untuk menghindari semaksimal 

mungkin perjalanan yang tidak perlu dan tidak mendesak ke prefektur lain atau daerah dengan kasus 

COVID-19 yang tinggi. 
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(2) Permintaan untuk restoran, kafe, dll. 

Hingga 7 Maret 2021, restoran, kafe, dll. diminta untuk menerapkan jam operasi antara pukul 05.00 

dan 20.00 serta jam penyajian minuman beralkohol antara pukul 11.00 dan 19.00. 

Selain itu, kami meminta restoran, kafe, dll. untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara 

ketat sesuai dengan pedoman per jenis usaha, dan menunjukkan secara jelas bahwa pihaknya 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan menempelkan stiker deklarasi pencegahan 

penyakit menular. 

Kami terus memohon pengertian dan kerja sama dari semua restoran, kafe, dll. dalam 

mempersingkat jam operasi, agar kita dapat segera dikecualikan dari kawasan yang tunduk pada 

status darurat sesegera mungkin. 

Pemerintah Prefektur Fukuoka bermaksud untuk membayarkan Subsidi Pencegahan Penyebaran 

Penularan di Prefektur Fukuoka tahap kedua kepada restoran, kafe, dan sejenisnya yang memenuhi 

permintaan untuk mempersingkat jam operasi dari Senin, 8 Februari 2021 pukul 00.00 hingga Minggu, 

7 Maret 2021 pukul 24.00. Detail cara mengajukan dan lain-lain akan diumumkan kemudian. 

[Subsidi Pencegahan Penyebaran Penularan di Prefektur Fukuoka] 

Tahap 1: Pengurangan jam operasi 16 Januari-7 Februari 2021, maksimal 1.380.000 yen 

Tahap 1: Pengurangan jam operasi 8 Februari-7 Maret 2021, maksimal 1.680.000 yen 

 

(3) Kehadiran di tempat kerja, dll. 



Untuk menurunkan peluang kontak dengan orang lain, termasuk target menurunkan kehadiran 

karyawan di tempat kerja hingga 70%, pengusaha diminta untuk lebih intensif dalam menerapkan 

sistem bekerja di rumah (WFH), dan rotasi hari kerja atau mekanisme lainnya untuk perusahaan yang 

memerlukan kehadiran karyawannya. 

Berpijak pada upaya sungguh-sungguh untuk menghindari bepergian yang tidak perlu dan tidak 

mendesak setelah pukul 20.00, pengusaha juga diminta untuk mengurangi jam kerja setelah pukul 

20.00, kecuali jika diperlukan untuk kelangsungan bisnis. 

Selain itu, kami meminta pengusaha untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat 

sesuai dengan pedoman per jenis usaha, dan menunjukkan secara jelas bahwa pihaknya mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan dengan menempelkan stiker deklarasi pencegahan penyakit 

menular, dll. 

 

(4) Lainnya 

Kami masih menerapkan langkah yang sama untuk fasilitas selain restoran, kafe, dan sejenisnya, 

pembatasan penyelenggaraan (acara, dll.), dan perlakuan untuk sekolah, dll. Kami harap fasilitas dan 

institusi tersebut terus melakukannya. 

 

Pemerintah Prefektur Fukuoka akan melakukan segala daya upaya untuk memastikan status 

darurat dapat dicabut sesegera mungkin. Oleh karena itu, kami terus memohon pengertian dan kerja 

sama dari warga dan pengusaha di Fukuoka. 


