Update sa COVID-19 – ika-7 ng Abril 2021
ANONG BAGO?
Narito ang buwanang update sa Covid-19 ngayong Abril
PAGSUSURI SA KEMH
• Kabuuang dami ng swab tests na naisagawa at naproseso sa ngayon: Pitong libo
isang daan at animnapu’t lima (7,165)
• Kabuuang dami ng swabs na nakuha ngunit di pa nasusuri: Wala (0)
• Kabuuang dami ng positibong resulta simula noong ika-3 ng Abril 2020: Animnapu
(60)
• Dami ng kasalukuyang positibong resulta sa loob ng isla: Anim (6)
Ang mga positibong kaso na ito ay may kinalaman sa southbound flight na dumating sa
Falkland Islands noong ika-31 ng Marso. Isang miyembro mula sa crew ay nagkasakit
pagkarating sa isla at kumpirmadong nag positibo sa Covid-19. Ang mga miyembro ng
crew ay hindi saklaw ng PCR testing bago bumiyahe, gayunpaman, ang indibidwal na ito
at nag negatibo sa Covid 19 gamit ang Lateral Flow Device bago umalis ng UK.
Isinagawa ang sistema ng track and trace, na nakalinya sa mga protokol para sa Covid-19,
at ang lahat ng Level 1 contacts ay agad na isinailalim sa isolation. Nakumpirma sa
pamamagitan ng surveillance swabbing na lima sa mga indibidwal na ito ay positibo rin sa
Covid-19, at naging anim na sa kabuuan. Ang lahat ng mga contacts na ito ay mananatili
sa isolation at magpapatuloy sa mga pagsusuri bilang pagsunod sa mga patnubay ng
gobyerno.
UPDATE SA PROGRAMA SA PAGBABAKUNA
Mula noong Miyerkules, ika-7 ng Abril, nakapagbigay na tayo ng unang dosis ng mga
bakuna ng Oxford/AstraZeneca para sa Covid-19, sa dalawang libo, anim na daan at
limang (2,605) katao, na nagbigay ng unang dosis sa kabuuang 93 na porsiyento ng
populasyon. Atin ring nabakanuhan ang isang libo pitong raan at labingpitong (1,717) mga
indibidwal sa kanilang una at pangalawang dosis, na saklaw sa 61 na porsiyento ng
populasyon. Layunin ng KEMH na maibigay ang mga natitirang pangalawang dosis bago
matapos ang Mayo 2021.
Ngayong linggo, tulad ng naunang anunsyo, ang traveling vaccination team ay
nakikipagtulungan sa FIGAS upang mabisita ang West Falkland at Outer Islands para
makapagbigay ng una at pangalawang mga dosis. Meron din tayong ‘mop up’ session sa
Biyernes, ika-9 ng Abril sa FIDF Hall mula alas-diyes hanggang alas onse y media (10 to
11:30) ng umaga. Ang sesyon na ito ay para sa mga taong nakakuha ng kanilang unang
dosis noong ika-8 hanggang ika-26 ng Pebrero 2021 at hindi pa nakakatanggap ng kanilang
pangalawang bakuna. Sinumang hindi pa nakakatanggap ng kanilang unang dosis at nais
na mabakunahan ay inaanyayahan din na pumunta sa pagkakataong ito. Ang sinumang

nakatanggap ng kanilang unang dosis sa simula ng Marso ay tatawagan ng KEMH upang
isaayos ang kanilang pangalawang dosis sa takdang panahon.
Nais rin naming pasalamatan ang lahat ng tumulong sa pagkakataong ito upang isagawa
ang programa sa bakuna, partikular na sa mga tauhan ng KEMH, FIGAS, at FIDF.
Nakapagandang progreso ang naisagawa sa nakaraang walong linggo dahil sa walang
pagod na pagsisikap ng mga pangkat na ito, at dahil ditto ay naprotektahan ang maraming
miyembro ng ating komunidad.
BAKUNA NG OXFORD/ASTRAZENECA
Bilang karagdagan sa mga lumabas na espekulasyon sa media kamakailan lamang, tungkol
sa bakuna ng Oxford/Astrazeneca at ang posibleng pamumuo ng dugo, kinumpirma ng
Medicines and Healthcare products Regulatory Authority (MHRA) na ang bakuna ay ligtas,
epektibo, at nakapagligtas sa libo-libong mga buhay. Ngayong araw, kinumpirma ng Joint
Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) na inirerekomenda sa mga taong may
edad na 18 hanggang 29 na kumuha ng alternatibong bakuna kung mayroon,
gayunpaman, dahil sa layo ng lokasyon ng Falkland Islands, ang mayroon lamang tayo
ngayon ay ang bakuna ng Oxford/Astrazeneca dahil sa pangangalangan ng temperatura
sa pagbiyahe at pagiingat ng mga ito.
Wala pa ring ebidensya na ang bakuna ay nagbibigay ng blood clots at ang benepisyo ng
nasabing bakuna ay mas marami kumpara sa mga panganib na maaaring ibigay nito sa
mga nakakatanda. Kinumpirma rin ng JCVI na ang lahat ng nakakuha ng unang dosis ng
Oxford/Astrazeneca ay dapat na tumanggap ng pangalawang dosis ng kaparehong brand,
anuman ang edad, at ito ang kasalukuyang kaso sa Falkland Islands.
Ang pagkuha ng bakuna ay isa pa ring pinakamainam na paraan upang maiwasan ang
malubha at nakamamatay na sakit, pati na rin ang pagprotekta sa buong komunidad, at
ang Gobyerno ng Falkland Islands ay nakikipagtulugan sa lahat ng mga kawaning
pangkalusugan ng UK upang masiguro na tayo ay ganap na nakakakuha ng pinakabagong
ebidensya at impormasyon. Ang sinumang may alinangan sa anunsyo ng JCVI ay maaaring
makipagugnayan sa KEMH para sa anumang abiso.

MGA PANGANGAILANGAN SA PAGBIYAHE – NORTHBOUND FLIGHTS
Ang lahat ng mga biyaherong papasok sa UK ay dapat gawin ang mga sumusunod:
•
•

ang lahat na paparating sa Inglatera ay dapat na mag-quarantine sa loob ng
sampung (10) araw pagkarating at magpatuloy sa pagsunod sa mga national at
local lockdown requirements
bago umalis para tumungo sa Inglatera, ang mga pasahero ay dapat magpa-book
at magbayad para sa isang ‘travel test package’, na magbibigay sa mga indibidwal
na magkaroon ng pagsusuri sa Covid-19 na isasagawa sa araw o bago ang
pangalawang araw o sa katapusan ng pang-walong araw na quarantine – ito ay

•

nagkakahalaga ng £210 at dapat na i-book sa online sa pagbisita sa website na:
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
bago bumiyahe, kumpletuhin ang passenger locator form, na makikita sa website
ng gobyerno ng UK: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-beforetravel-uk

Ang hindi pagsunod sa mga tuntunin sa itaas ay maaaring mag resulta sa mga
sumusunod na penalty o pagmumulta:
•
•
•

hindi pag-book ng travel test package bago umalis – multa na hanggang sa
£1000
hindi pagkuha ng dalawang pagsusuri habang nasa quarantine/self-isolation –
multa na hanggang sa £2000
hindi pagkumpleto ng passenger locator form bago tumungtong sa Brize –
multa na hanggang sa £500

MGA PANGANGAILANGAN SA PAGBIYAHE – SOUTHBOUND FLIGHTS
Ang mga biyahe sa Falkland Islands ay ipinagbabawal, at limitado sa mga susumusunod
na grupo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mga bisita para sa negosyo na kinakailangan para sa mahahalagang pagsasaayos
ng mga kagamitan, na hindi maaaring magamit ng walang maintenance hal. Mga
bumibisitang enhinyero ng KEMH
Mga miyembro ng crew mula sa mga sasakyang pandagat na may kinalaman sa
Falkland Islands at SGSSI para sa pagpapalitan at/o pag-uwi
Mga siyentipiko at iba pang maritime observers na may kinalaman sa Falkland
Islands at SGSSI para sa pagpapalitan at/o pag-uwi
Mga indibidwal nasa Falkland Islands noong nasuspinde ang mga biyahe ng LATAM
Miyembro ng pamilya
Mga bisita para sa negosyo na magsasagawa ng mga proyekto na napapaloob sa
The Islands Plan
Iba pang mga bisita para sa negosyo
Mga crew sa mga sasakyang pandagat na walang kinalaman sa Falkland Islands
para sa pagpapalitan at/o pag-uwi na kung saan nakumpirma at nailagay na nila
ang mga pagsasayos sa kanilang biyahe.

Ang mga bisita na pasok sa mga requirements na nakasulat sa itaas ay dapat munang
maapruba sa pamamagitan ng CD19 application process bago mag book ng kanilang flight.
Ang CD19 applications ay hindi kailangan sa mga pasaherong may Falkland Islands status,
Permanent Resident Permits, o mga may hawak na Work Permit. Ang mga nakumpletong
CD19 forms ay dapat ibalik sa immigration2@customs.gov.fk
Ang lahat ng biyeherong papasok sa Falkland Islands ay dapat gawin ang mga sumusunod:

•
•
•
•
•

Magbigay ng pruweba ng negatibong PCR test para sa Covid-19 na hindi lalampas
sa limang araw bago dumating sa Senegal – ito ay requirement ng Republika ng
Senegal
Kumumpleto ng IDC5 form at ibakik ito sa flight booking office
Magsaayos na sapat na akomodasyon o tirahan para sa quarantine sa Falkland
Islands
Magsaayos ng sasakyan patungo sa kanilang akomodasyon o tirahan para sa
quarantine – kung ito ay gagawin sa Penguin Travel ay kailangang mag book ng
maaga kung maaari dahil ang kapasidad nito ay 40 na pasahero lamang.
Kumumpleto ng travel declaration form para ipaliwanag kung bakit sila bumibyahe
– ang mg detalye nito ay makikita sa website ng Gobyerno ng UK sa:
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-declaration-form-forinternational-travel

Para i-klaro ang mga sumusunod na puntos sa southbound travel:
•
•

•

Walang sinuman ang hingan ng pruweba ng kanilang bakuna dahil ito ay hindi
standard check-in procedure, o isang polisiya ng Gobyerno ng UK; ipapaalam ito sa
publiko kung may pagbabago
Ang pruweba ng iyong negatibong Covid-19 test result ay dapat na nakapangalan
na kapareho sa pangalang nakalagay sa iyong pasaporte – halimbawa, ang
pinaikling pangalan ay maaaring matanggap, ngunit ang mga palayaw na malayo
sa iyong totoong pangalan ay hindi maaari
Kung ang iyong pasaporte ay ang iyong maiden name, siguraduhin na ang iyong
pagsusuri ay nakapangalan sa iyong maiden name, kung hindi ay kailangan mong
dalhin ang iyong marriage certificate bilang pruweba.

Makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa southbound travel sa website ng
Gobyerno ng Falkland Islands sa: https://www.fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound
MGA PANGANGAILANGAN SA QUARANTINE
Ang mga taong paparating sa Falkland Islands, na bibiyahe mula sa dagat o mula sa
himpapawid, ay dapat na magsagawa na kanilang quarantine sa kanilang unang labing
apat na araw sa isla, bilang pagsunod sa Infectious Diseases Control (Coronoavirus,
Quarantine) Regulations 2021. Mababasa mo ito sa pagbisita sa Regulations online:
https://www.legislation.gov.fk
Ang mga taong nasa quarantine ay hindi maaaring makibahagi ng tirahan o anumang
pasilidad (banyo, kusina) sa kahit sinumang wala sa quarantine. Habang nasa quarantine,
ang mga indibidwal ay makakatanggap na kahit isantawag upang sila ay kamustahin at
aaluking na makibahagi sa ating surveillance swabbing programme. Ito ay ang
pagsasagawa at pagkuha ng swab para sa coronavirus sa tatlong magkakahiwalay na
pagkakataon upang masiguro na sila ay ligtas at walang impeksyon bago sila lumabas
mula sa quarantine.

Makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa quarantine sa website ng Gobyerno
ng Falkland Islands sa: https://www.fig.gov.fk/covid-19/quarantine
SERBISYO NG MEDEVAC
Pinapaalalahan ng KEMH ang publiko na, dahil sa sitwasyon ng COVID-19 sa Timog
Amerika, nananatiling mahirap at patuloy na mahirap ang pagsasaayos ng serbisyo ng
medevac paalis at papasok ng Falkland Islands. Isinara na ng Chile ang kanilang mga
borders at ang mga ospital sa karatig na bansang Uruguay ay nasa labis na kagipitan.
Bilang resulta, ang mga tao ay pinapaalalahan na maging mas maingat kung sila ay
magsasagawa ng mga akitibidad na maaaring maglagay sa kanila sa alanganin o labis na
pagkapinsala sa katawan. Ang anumang gawain ng publiko para mabawasan ang
pangangailangan sa serbisyong medevac ay lubos na makakatulong sa KEMH at sa mga
katrabaho nitong mga ospital. Ang sitwasyong ito ay hindi makakaapekto sa mga
planadong gamutan para sa mga taong bibiyahe sa UK, kahit na ang KEMH ay patuloy na
nakikipagtulugan sa NHS, sa pagkakataong muling tumaas ang kaso ng Covid-19 sa UK ay
maaaring maka-apekto sa mga planong ito.
COMMERCIAL AIRLINKS
Ang mga commercial airlinks sa Chile at Brazil ay nanatiling suspendido at wala sa
operasyon ng hanggang sa ika-29 ng Hunyo 2021. Habang ang mga operators ay maaaring
makapagsagawa ng online bookings lampas sa petsang ito, wala pa ring desisyon sa kung
kailan ibabalik ang mga biyahe. Ang sitwasyon ay patuloy na sinusuri dahil sa mga
kumplikadong sitwasyon dahil sa pandemya, partikular na sa mga paghihigpit sa biyahe,
pag-kontrol sa pandaigdigang mga hangganan, at mga bagong uri ng Covid-19.

Ang susunod na buwanang update para sa Covid-19 dito sa Falkland Islands ay sa ika-5
ng Mayo 2021.

