Update sa COVID-19 – ika-29 ng Hulyo 2020
ANONG BAGO?
PAGSUSURI SA KEMH
Isang libo siyam na raan at walumpu’t walo (1988) na pagsusuri na ang naproseso, ng
walang positibong resulta na natanggap sa higit na isang daan (100) na araw.
PAGSUSURI SA ANTIBODY
Magsasagawa ng mga susunod na pagsusuri sa SARS-CoV-2 antibody ang KEMH
hanggang sa Biyernes, ika-31 ng Hulyo, para maghanap ng mga antibodies sa virus na
nagiging sanhi ng sakit na COVID-19. Matutukoy sa pagsusuri na ito kung ang isang tao
ay nagkaroon na ng virus na sanhi ng COVID-19, sa paraan ng pagsusuri ng kanyang
sample ng dugo.



Ang positibong resulta ay nangangahulugan na ikaw ay nagkaroon ng impeksyon
sa sanhi ng COVID-19 nakaraan lamang, maaaring higit sa sampung (10) araw na
ang nakakalipas, at nagkaroon ng antibodies para labanan ang virus.
Ang negatibong resulta ay nangangahulugan na wala kaming nakitang antibodies
laban sa virus, sa inyong sample ng dugo.

Ang mga miyembro ng publiko na nais na makuhanan ng pagsusuri sa antibody ay
maaaring makipagugnayan sa KEMH sa numerong 28000 at humingi ng appointment.
PAGBABANTAY SA MGA PAGSUNOD SA QUARANTINE AT KAPAKANAN NG MGA
TAONG NASA QUARANTINE
Kasunod ng pagpapakilala sa mga bagong quarantine regulations, ang mga pasahero na
paparating sa Falkland Islands ay dapat na makapag kumpleto ng kinakailangang
quarantine o maghiwalay sa sarili sa loob ng panahon na labing-apat (14) na araw. Sa
loob ng dalawang working days mula sa pagkarating, ang mga taong nasa quarantine ay
makakatanggap ng tawag mula sa KEMH upang bantayan ang kanilang kapakanan at
masiguro na naiintindihan nila ang mga requirements sa quarantine at kung sino ang
kanilang pwedeng tawagan kung mangangailangan sila ng tulong. Karagdagan dito,
upang mabantayan ang kanilang mga pagsunod at mabantayan ang kanilang kapakanan,
ang mga pasaherong nasa quarantine ay maaaring tawagan o bisitahin ng Royal Falkland
Islands Police o tumanggap ng karagdagang tawag mula sa Social Services habang sila ay
nasa panahon ng quarantine.
PAGPAPALAWAK NG MGA ECONOMIC SUPPORT SCHEMES NA MAY KINALAMAN SA
COVID
Ngayong Miyerkules, ika-29 ng Hulyo 2020, inaprubahan ng ExCo ang pagpapalawak ng
mga employment / self-employment, job retention, subsidiya sa pagkawala ng trabaho at
direct grant schemes na una nang ipinakilala bilang pagtugon sa pandemya ng COVID-

19, at ang mga ito ay kasalukuyang mahusay na naipapatupad at isinasagawa ng
Treasury at ng FIDC. Ang mga schemes na ito ay nakatakdang magtapos sa ika-31 ng
Hulyo, at ngayon ay patatagalin pa hanggang ika-30 ng Setyembre. Ang karagdagang
pagsusuri sa tagal ng mga schemes na ito ay magaganap ng hindi aabot sa ika-23 ng
Setyembre.
Ang mga schemes na ito ay pinalawak o pinatagal pa upang masuportahan ang ibang
economic sectors na patuloy na nakakaranas ng mga epekto ng pandemya. Bilang
pagdaragdag, ang pagpapatagal nito ay makakasuporta sa pangangailangan sa mga
schemes na kung saang ang KEMH ay nag uutos sa mga sintomatikong indibidwal at
kanilang mga sambahayan na mag isolate.
Patuloy ang suporta ng FIG sa mga claims para sa mga indibidwal na nasa isolation, kung
masunod ang mga ito:



Nasusunod ng indibidwal ang lahat ng mga mahahalagang patnubay ng scheme.
Nakumpirma sa KEMH na ang indibidwal ay inutsan na mag isolate at ang
panahon ng kanilang isolation.

Ang unang napagkasunduan sa pagbabawas ng singil sa kuryente at ang tatlong buwan
na waiver ng mga service charge ay nagtatapos na, tulad na unang inanunsyo ,
pakatapos ng ika-31 ng Hulyo 2020.
Patuloy na nagbibigay ng konsiderasyon sa mga ibang espesipikong mga hakbang na
nakatuon sa mga sektor na labis na naghirap dahil sa mga mas matagal na epekto,
kasama na ang sektor ng turismo.
MGA ISINASAGAWANG SUPORTA PARA SA SEKTOR NG TURISMO
Nagsasagawa ng maraming trabaho ang Gobyerno ng Falkland Islands upang pag-aralan
ang mga maaaring naging epekto ng pandemya ng COVID-19 sa sektor ng turismo. Sa
kabuuan ng prosesong ito, nakipagtulungan ang FIG ng direkta sa industriya sa lokal at
pandaigdigan, kasama ang Falkland Island Tourist Board at ang Falkland Islands Tourism
Association upang masiguro na ang lahat ng mga maaaring naging epekto nito ay
maintindihan.
Ang industriya ng turismo sa buong mundo ay labis na naapektuhan, at ang sitwasyon ay
nananatiling pababago bago na may kasamang mga isyu na labas na sa kontrol ng FIG.
Pagtutuunan ng pansin ng gawaing ito ang mga hakbang na maaaring gawin ng FIG para
parehong masuportahan ang lokal na sektor ng turismo sa mga susunod na panahon, at
maisaayos ito para sa hinaharap.
Ang ibang mga opsyon na isinasaalang-alang ay ang posisyon ng FIG tungkol sa
quarantine at mga paghihigpit sa mga hangganan o border, kasama na dito ang mga
hakbang bilang suporta sa industriya tulad ng mga insentibo na makakapag hikayat sa

pagpapatagal ng mga suporta, hakbang, tulong-negosyo at mga investment sa mga
imprastrakturang may kinalaman sa turismo upang mapaganda ang karanasan ng mga
turista sa domestikong turismo sa hinaharap.
May mga mangilan ngilang mga pagpupulong at workshops ang isasagawa kasama ang
mga MLA’s ngayong linggo, at ang mga detalye tungkol dito ay ilalabas sa simula ng
linggo ng ika-3 ng Agosto.
MGA UPDATE SA PAGSASAAYOS NG UK VISAS
Ang United Kingdom Visa Application Centre sa New York ay nagbukas muli noong ika13 ng Hulyo 2020. Ang mga tao na nangangailangan ng UK visas para makabyahe paalis
ng Falkland Islands ay kailangang magpasa ng kanilang mga applications sa online sa
www.gov.uk at makipagugnayan sa Customs and Immigration Service para sa kanilang
biometric appointment sa normal na paraan. Ang waiver para sa UK Visa ay ikukunsidera
lamang sa mga emergencies tulad ng pagbibiyahe dahil sa mahabagin o compassionate
na kadahilanan.
Ang mga UK Visa Application Centres sa ibang panig ng mundo ay muli na ring nagbukas.
Ang mga tao na nangangailangan ng visa upang tumawid sa UK para makarating dito sa
Falklands ay una munang alamin kung sila ay makakagawa ng kanilang application sa
kanilang bansa o sa isang malapoit na centre bago magsagawa ng request para sa mga
requirements upang ito ay ma-waive.
Ang buong mga tagubilin sa kung papaano ang mag apply ng UK visas mula sa Falklands
ay makikita sa website na https://www.gov.uk/government/publications/falklandislands-apply-for-a-uk-visa/apply-for-a-uk-visa-in-the-falkland-islands
Ang kawani ng Customs and Immigration Service ay hindi otorisado na magbigay ng
abiso na may kinalaman sa UK Immigration. Responsibilidad ito ng aplikante, at dapat
niyang masiguro na ang kanilang application ay kumpleto at ang tamang proseso ay
nasunod.
UPDATE SA LATAM
Kinumpirma ng LATAM at ng FIG, na ang rutang pa-Sao Paolo ay nanatiling suspendido
pa rin hanggang sa katapusan sa Setyembre 2020, at patuloy itong sinusuri sa hinaharap
sa isa pang panahon ng suspensiyon.
Katulad ng inanunsyo noong Hunyo 2020, ang rutang Punta Arenas-Santiago ay
nanatiling suspendido pa rin hanggang sa katapusan ng Agosto, at ang LATAM ay
magsusuri ng sitwasyon malapit sa katapusan ng panahon na iyon.
Kritikal ang mga commercial flights sa kinabukasan ng ekonomiya ng Falkland Islands at
sa kalidad ng ating pamumuhay.

Patuloy na binabantayan at pinagaaralan ng FIG ang sitwasyon sa LATAM sa regular na
paraan at ang karagdagang mga updates ay ilalabas sa takdang panahon.

