
Jalani “Gaya Hidup Baru” Tanpa Memaksakan Diri

“Gaya Hidup Baru” adalah：Kehidupan sehari-hari yang memperhatikan 3 dasar pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 yang meliputi ①Menjaga

jarak fisik

②Memakai masker③Mencuci tangan dan menghindari 3C（Kerumunan Orang (Crowded Places), Kontak Fisik Jarak Dekat (Close-contact Settings) 、
Ruangan Tertutup (Closed Space)), dan sebagainya.

Risiko terkena sengatan panasmenjadi semakin tinggi jikaAnda 
memakaimaskerHati-hati!

Saat Anda memakai masker, pengaturan suhu badan akan sulit dilakukan, seperti panas dari kulit yang akan sulit keluar, dan tanpa Anda sadari

dapat mengakibatkan dehidrasi, dan sebagainya.

Mari kita lakukan “Pencegahan Sengatan Panas” , seperti menghindari panas,  minum air , dan sebagainya, serta menjalankan “Gaya Hidup

Baru” seperti memakai masker, mengganti udara kotor di dalam ruangan dengan udara bersih dari luar ruangan, dan sebagainya secara

bersamaan.
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Seringlahminumair untuk
memulihkan
cairantubuh

saat suhu udara dan
tingkat kelembaban tinggi

Informasi yang berkaitan dengan infeksi Covid-19：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
Informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan sengatan panas：
https://www.wbgt.env.go.jp/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/


Hindari panas

meskipun Anda tidak merasa haus

Seringlah minum air untuk
memulihkan cairan tubuh

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Seringlahmenggantiudaradi dalamruangan
meskipun saat Anda menggunakan

AC 
jaga kondisi fisik Anda setiap hari

Siapkanlah fisikuntukmenghadapi panas
dan

perlu Anda ketahui tentang sengatan panasHal penting yang

（ Tidak perlu mematikan AC）

AC yang digunakan di dalam rumah tangga biasa

hanya dapat mengatur sirkulasi udara di dalam

ruangan, tetapi tidak dapat mengatur pergantian

udara dengan udara dari luar

Hati-hati!

Segelas

setiap 1 jam

Sebelum dan 

sesudah mandi, 

sesudah bangun

2.5 botol plastik

ukuran 500mL

Kira-kira

6 gelas

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Jangan

lupa minum

air untuk

memulihkan

cairan

tubuh! 

Hentikanlah olahraga. Sebisa mungkin hindari

keluar dari rumah, dan masuklah ke dalam

ruangan yang sejuk.

Sekitar setengahnya berusia 80 tahun ke atas, tetapi

generasi muda juga perlu berhati-hati.

Lansia disarankan untuk berada di tempat yang 

sejuk di rumah, generasi muda perlu berhati-hati

saat bekerja di luar ruangan atau berolahraga.

Jumlah orang yang meninggal
karena sengatan panas

Setengah atau lebih dari jumlah
kasus sengatan panas

pada lansia terjadi di rumah.

Berhati-hatilah karena lansia, anak-anak, dan para penyandang disabilitas
mudah mengalami sengatan panas!

Mohon berikan perhatian secara aktif jika Anda berada di sekitar mereka!

■Persentase kasus pasien sengatan panas/berdasarkan kategori
usia dan tempat kejadian

■Persentase orang yang meninggal karena sengatan
panas/berdasarkan kategori usia

Sumber:”Jumlah Kematian yang Disebabkan oleh Sengatan Panas, 
Statistik Dinamika Populasi Tahun 2018” Kementerian Kesehatan, 
Perburuhan dan Kesejahteraan

Sumber: “Pertambahan Jumlah Pasien Sengatan Panas yang Dilihat dari Data 
Ambulans” National Institute for Environmental Studies Tahun 2009

meningkat sejak hari-hari
pertengahan musim panas

(30℃)

Sekitar 80% dari jumlah
orang yang meninggal karena
sengatan panas adalah lansiaBerhati-hatilah khususnya

pada saat suhu udara melebihi 35℃!

・Kira-kira
1.2L(liter) perhari

・Jangan lupa mengonsumsi garam saat Anda banyak berkeringat!

・Untuk menghadapi panas, lakukan olahraga yang tepat

sejak cuaca mulai panas tanpa harus memaksakan diri (setiap

hari kira-kira 30 menit dalam kondisi “cuaca yang sedikit

panas” dan tingkat latihan yang “sedikit berat”)

・Ukur suhu badan dan cek kesehatan Anda setiap pagi

・Saat kondisi badan Anda tidak baik, jangan paksakan diri, 

istirahatlah di rumah

・Seringlah mengeset ulang suhu

AC setelah mengganti udara di

dalam ruangan
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Tidak
diketahui

0.2%
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40-64 thn
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Dalam ruangan Lain-lain

Luar ruangan rumah

Saat bekerja

Fasilitas umum

sekolah Saat berolahraga

・Pakailah pakaian yang sejuk, payung, atau topi

・Jika kondisi badan Anda menjadi sedikit tidak baik, 
pergilah ke tempat yang sejuk

・Jika Anda tidak bisa masuk ke dalam ruangan yang sejuk, 
pergilah ke tempat yang teduh meskipun di luar ruangan

・Membuka 2 bagian di dalam

ruangan seperti jendela dan pintu

・Menggunakan kipas angin dan 

kipas ventilasi secara bersamaan


