Update sa COVID-19 – ika-2 ng Hunyo 2021
ANONG BAGO?
Narito ang buwanang update sa Covid-19 ngayong Hunyo
PAGSUSURI SA KEMH
• Kabuuang dami ng swab tests na naisagawa at naproseso sa ngayon: Pitong libo
tatlong daan at pito (7,307)
• 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’t tatlo (63)
• Dami ng kasalukuyang positibong resulta sa loob ng isla: Wala (0)

MGA PANGANGAILANGAN SA PAGBIBIYAHE
Isang buong listahan ng mga pangangailangan sa pagbibiyaheng northbound o
southbound ay makikita sa Covid-19 Website ng Gobyerno ng Falkland Islands. Pumunta
sa www.fig.gov.fk/covid-19
Kasama dito ang mga pre-travel checklists, abiso sa paglilipat, at mga detalye ng mga
parusa na maaaring makuha ng mga pasaherong paparating sa Brize Norton kung hindi
sila susunod sa mga pangangailangan.
Para linawin ang mga karagdagang puntos sa pagbibiyahe pa-southbound:
o Walang sinuman ang pwedeng hingan ng patunay ng kanilang bakuna dahil
hindi ito karaniwang pamamaraan ng check-in, ni ito ay polisiya ng
gobyerno ng UK
o Ang patunay ng iyong negatibong resulta sa Covid-19 ay nakapangalan sa
kung anong pangalan ang nakalagay sa iyong pasaporte.
o Kung ang iyong pasaporte ay nakapangalan sa iyong maiden name,
siguruhin na ang iyong pagsusuri ay nakapangalan din sa iyong maiden
name, o kung hindi man ay kailangan mong dalhin ang kopya ng iyong
marriage certificate bilang patunay.
QUARANTINE
Noong Martes, ika-25 ng Mayo 2021, inaprubahan ng ExCo ang pagpapakilala ng isang
bagong opsyon na ‘test to release’ o ‘pagusuri bago pakawalan’ para sa mga pasaherong
papasok ng Falkland Islands sa pamamagitan ng paglipad. Ang opsyon na ito, na hindi
sapilitan, ay nangangailangan sa mga indibidwal na makuhanan ng swab para sa Covid-19
sa pangalawang araw at pang-walong araw pagkarating nila sa isla. Kung ang parehong
mga pagsusuri ay lumabas na negatibo, ikaw ay maaari nang mapakawalan mula sa
quarantine. Ang sinuman sa inyong flight ay lumabas na positibo sa unang pagkakataon

ng pagsusuri o ang sinumang sa iyong kasama sa quarantine ay lumabas na positibo sa
pangalawang pagsusuri, ikaw ay kailangang manatili sa quarantine sa buong labingapat
(14) na araw. Ang ‘test to release’ ay magagamit ng mga pasaherong paparating sa o
pagkatapos ng ika-3 ng Hunyo 2021.
Kung hindi mo nais na sumali sa opsyon na ‘test to release’, ikaw ay kailangang manatili
sa quarantine sa loob ng labingapat (14) na araw pagkarating sa Falkland Islands.

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.
Ang susunod na buwanang update para sa Covid-19 dito sa Falkland Islands ay sa ika-7
ng Hulyo 2021.

