Tungkol sa katayuan sa pagsuot ng face mask (Mayo 25, 2022)
Mga Hakbang ng Prepektura ng Aichi Laban sa mga
Nakakahawang Sakit sa Loob ng “High Alert” na Status
Ipinahiwatig ang patakaran ng Prepektura ng Aichi sa Subcomitte ukol sa mga
Hakbang Laban sa COVID-19. Ipinahayag sa pagkakataong ito na hindi kailangan
magsuot ng maskara sa labas kapag may sapat na distansya mula sa ibang tao o
kapag may kaunti lang ang pag-uusap. Binangit din na hindi inirerekomenda na
ang pagsuot ng face mask para sa mga batang wala pang 2 taong gulang, pati na
din na hindi kinakailangan ng mga batang preschool na 2 taong gulang pataas na
magsuot ng maskara, mapa-anuman ang distansya nila sa iba.
Upang maka iwas sa heatstroke at ibang kaparehong problema, inirerekumenda
namin na alisin ang facemask tuwing hindi ito kailangan.

Katayuan tungkol sa pag suot ng face mask
Mga
kongkretong na
halimbawa

Sa araw-araw na pamumuhay

Kailangan ba
magsuot ng
face mask?

Sa labas (1)

May sapat na distansya (2m) mula
sa ibang tao

Oo

Sa labas (2)

Walang sapat na distansya (2m)
mula sa ibang tao pero kaunti lang
ang paguusap.

Hindi

Sa labas (3)

Naguusap sa labas ng malapitan

Oo

Sa loob (1)

Mayroong distansya sa ibang tao ng
2m o higit pa, at bihira ang paguusap

Oo

Sa loob (2)

Mayroong distansya sa ibang tao ng
2m o higit pa, pero madalas ang paguusap

Hindi

Sa loob (3)

Kapag hindi magawang mapanatili
ang distansya ng 2m sa ibang tao.

Kailangan

Mga preschooler
(1)

Hindi inirerekomenda ang pagsusuot
sa facemask para sa mga batang
wala pang dalawang taong gulang.

Hindi

Mga preschooler
(2)

Hindi kailangan magsusuot ng
facemask ang mga batang dalawang
taong gulang pataas.

Hindi

Balangkas ng mga Hakbang Laban sa mga Nakakahawang Sakit sa loob ng “High
Alert” na status (Simula Mayo 24)

