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PRESS STATEMENT
Ika-15 ng Hulyo 2020
Mga Pagbabago sa Antas ng Pagtugon sa COVID-19 ng FIG – Walang mga kaso sa
Falkland Islands
Sa simula ng taon na ito ay nagpakilala ang Gobyerno ng Falkland Islands ng iba’t ibang
klase ng mga hakbang bilang pagtugon sa pandaigdigang pandemya ng COVID-19. Ang
mga hakbang ay idinisenyo na maging proprosiyon sa mga panganib na ating
kinakaharap at pinatibay ang mga ito ng tayo ay nagkaroon ng unang mga
kumpirmadong kaso dito sa isla. Epektibong napamahalaan at napaloob ang outbreak,
at hindi na nagkaroon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa isla ng halos walumpung
(80) araw. Tayo ay mapalad kumpara sa ibang lugar sa mundo, na tayo ay naninirahan sa
isang kapaligiran na walang COVID-19, at dahil sa malinaw na katotohanan na tayo ay
walang mga kaso, nararapat lang na ikunsidera ng FIG kung ano ang itsura ng mga
kasalukuyang pagtugon sa kontekstong ito.
Para matulungan tayo na mabantayan kung andito o wala ang virus, kumukuha tayo ng
surveillance samples sa mga tao sa buong komunidad at kung may positibong resulta
man na lumabas, ang KEMH ay may polisiya tungkol sa pagsusuri at pag-trace upang
matulungan tayo na makilala ang simumang na-expose, at i-require sila na maghiwalay o
mag-isolate. Kapag pinagsama-sama, ang mga sistemang ito at magsisiguro sa atin na
ang virus na COVID-19 ay kasalukuyang hindi makikita sa komunidad.
Noong ika-6 ng Hulyo 2020, isang balantok na requirement para sa Quarantine ang
ipinakilala sa pamamagitan ng Infectious Disease Control (Coronavirus, Quarantine)
Regulations 2020. Sinisiguro nito na ang mga paparating na tao mula sa mga lugar na
may COVID-19 ay manatiling naka-isolate mula sa ating lahat sa loob ng labing-apat (14)
na araw, ay higit na nakakatulong upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng
impeksyon na paparating at pagkalat nito sa mga komunidad sa buong Falkland Islands.

Kasalukuyang naiintindihan natin na ang labing-apat (14) na araw ay sasaklaw sa
“incubation period” o panahon ng incubation para sa sakit na ito, na siya ring panahon
na kung saan ang isang tao ay may impeksyon sa panahon na sila ay nakakahawa at
magkaroon ng mga sintomas.
Dahil sa tagal ng panahon simula ng tayo ay huling nagkaroon ng isang positibong kaso
ng COVID-19 sa Falkland Islands at sa mga pagiingat na nailagay, ang lokal na antas ng
panganib ay nagbago na at ngayon ay kinukunsiderang napakababa. Ibig sabihin nito ay
nararamdaman ng FIG na ito ngayon ay ang tamang panahon para matulungan ang mga
tao na manumbalik sa isang malaking antas ng pagiging normal at pag-aralan ang mga
hakbang, mga paghihigpit, at mga abiso na ating inilagay bilang pagtugon sa pandemya.
Hindi magbabago ang mga rekomendasyon ng Pampublikong Pangkalusugan, at ikaw ay
inaabisuhan pa rin na magpanatili ng magandang gawain sa kalinisan ng kamay, madalas
na paglilinis (lalung-lao na ang mga bagay na madalas hawakan at mga lugar na
komersyal), magkaroon ng isang social diary o listahan para sa mga negosyo, at
sumunod sa mga pamantayan sa pagubo o pagbahing. Ang mga abiso sa pisikal na
paglalayo at mga social bubbles ay mananatili rin, at ito ay isang bagay na personal na
mapagpipilian.
Masusi at madalas na pinagaaralan ang sitwasyon, at ang karagdagang abiso o mga
bagong regulasyon ay maaaring buuin at ilimbag kung sakaling dumating ang COVID-19
sa Falkland Islands.
Ano ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito para sa yo:
• Ang mga tao na magkaroon ng mga sintomas na tulad ng sa COVID-19 ay agad na
tumawag sa KEMH para sa abiso sa numerong 28000.
• Panatilihing maghugas ng kamay o mag-sanitise ng iyong mga kamay pagkatapos
mong pumasok sa isang building at madalas itong gawin buong araw.
• Bumahing o umubo sa iyong braso
• Inirerekomenda ang pisikal na paglayo ngunit ito ay pagpipiling personal kung ito
ang iyong nais
• Personal mo ring desisyon o pagpili kung makikihalo ka sa ibang tao mula sa
ibang mga grupo
• Ang dami ng tao na iyong papapasukin sa iyong tahanan ay personal mo ring
desisyon o pagpili
• Ang dami ng tao na dadalo sa mga pagtitipon sa loob o labas ay personal mo ring
desisyon o pagpili
• Ang pagbuo at pagdalo ng mga social events tulad ng two-nighters, mga sayaw o
kompetisyon sa darts ay personal mo ring desisyon o pagpili
• Magtago o magkaroon ng isang social diary o listahan upang madaling ma-track
at ma-trace kung may makitang positibong pagsusuri at kung ito ay kakailanganin

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga negosyo at mga pampublikong serbisyo:
• Ang mga abiso sa pampublikong pangkalusugan para sa social distancing at mga
nararapat na hakbang sa kalinisan ay mananatili at dapat sundin hanggat maaari.
• Patuloy na taasan ang antas o lebel ng paglilinis ng mga gusali at mga
pampublikong lugar.
• Ang negosyo ay maaaring magbukas ng normal.
• Ang mga tala o listahan ay inirerekomenda pa rin sa lahat ng mga negosyo at
serbisyo (hindi lamang para sa mga negosyo sa sektor ng hospitality)
• Ang mga bata ay maaaring dumalo sa paaralan, sa Stanley House, nursery at
childminding, gaya ng dati.
• Mananatiling bukas ang aklatan at kolehiyo at magpapanitili ng listahan o
register
• Ang Stanley Leisure Centre at mga pasilidad ng gym ay bukas gaya ng dati. Ang
pag-swipe ng mga cards ng mga miyembro ng gym at mga normal na
pamamaraan ng pag-book ng mga aktibidad na pampalakasan ay mag-ooperate
sa dating paraan.
• Magbabalik sa normal ang mga operasyon ng FIGAS at Workboat Services, na
may pagbubukod sa mga taong nasa quarantine ay hindi maaaring bumiyahe.
Ang mga nararapat na hakbang sa kalinisan, kasama na ang pagkakaroon ng
hand sanitizer, ay magpapatuloy para sa mga serbisyong ito.
• Inirerekomenda sa lahat ng mga negosyo at mga ahensya na magkaroon at
maglagay ng mga makabago at napapanahon na business continuity plans kung
sakaling ang panganib ng COVID-19 ay tumaas.
• Ang mga faith groups ay maaari ng magkita-kita at magdiwang ng normal
• Ang mga social events at mga clubs ay maaari ng magkita-kita ng normal
• Ang mga youth groups ay maaari ng magkita-kita ng normal (sasailalim sa mga
requirements ng kanilang parent organisations kung kinakailangan)
Ano ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa antas ng pagtugon para sa Gobeyrno at
Pampublikong Kalusugan:
•
•
•
•

Ang mga control sa border at quarantine ay mananatiling nakalagay at ilalagay sa
madalas na pagsusuri
Ang surveillance swabbing, contact tracing, at antibody testing ay magpapatuloy
Ang abiso sa pampublikong kalusugan ay patuloy na susuriin para masiguro ang
mga kasalukuyang pinakamahusay na mga kasanayan
Ang mga antas ng panganib ay patuloy na pag-aaralan at ang mga pagbabago ay
maaaring gawin kung nararapat.

Karagdagang mga anunsyo na may karagdagang paglilinaw ay maaaring gawin kung
kinakailangan.

Kung ikaw ay may sintomas na tulad ng sa trankaso, pakiusap na manatili sa bahay
(huwag pumunta sa trabaho o sa paaralan) at tumawag sa Ospital sa numerong 28000.
Ang staff ay magbibigay ng abiso. HUWAG pumunta ng direkta sa KEMH.
Ang mga sintomas ng COVID-19 ay ang mga sumusunod:
•
•
•
•
•
•

Isang bago o lumalalang ubo
Mataas na temperatura
Naghahabol sa paghinga
Namamagang lalamunan
Pagbahing o pagkakaroon ng sipon
Pansamantalang pagkawala ng panlasa o pang amoy

Ang mga sintomas na ito ay hindi nangangahulugang ikaw ay may sakit. Ang mga
sintomas na ito ay kapareho sa mga iba pang mga pangkaraniwan na sakit, tulad ng
sipon at trankaso.
***
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