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Hinihimok ng Direktor ng Emergency Services ang Mga Residente na Maging Impormado 

tungkol sa Coronavirus  
(COVID-19) 

Kodiak, Alaska — Marso 16, 2020, wala pang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng 
Kodiak.  Dahil wala pang vaccine o gamot laban sa virus, kalinisan at social distancing ang pinaka 
magaling na depensa para maprotektahan and ating komunidad. 
 
Social distancing ay ang pag-iwas sa malalaking pagtitipon, manatiling higit sa anim na 
talampakan kapag nakikipagusap kung maaari. Manatili sa bahay kung may sakit at planuhin 
ang aktibidad na nasa labas katulad ng hiking. 
 
Ang Kodiak Area Emergency Services Council ay magkakaroon ng live forum sa Miyerkules ng 
6:00 ng kabi. Ang forum ay live-stream. Makkita ito sa internet pagkatapos para mapanuod.  
   
Ang ESC ay nag pulong kaninang 7:30 ng umaga tungkol sa pag sarado ng mga pasilidad ng 
lungsod.  

City of Kodiak 

• Isinara ng lungsod sa publiko ang mga sumusunod: The Harbor Master’s Office and 
Fisherman’s Hall, Public Library, Teen Center, and Baranof Ice Rink. Ang mga 
empledyado ng lungsod ay tuloy paring papasok sa trabaho.  

• Ang mga susunod na pagpupulong ng City Council ay gaganapin gamit ang conference 
calls. Ang layunin ay margining ng live sa KMXT.  

 

Kodiak Island Borough 

• Ang publiko ay hinihikayat na tumawag o mag-email sa mga tauhan na nasa opisina ng 
City at Borough. Maglalagay ng mesa sa harap ng gusali. Ang publiko ay hindi 
papayagang pumasok sa gusali. Ang listahann ng mga numero ng empleyado sa lahat ng 
empleyado ng Borough at divison ay makikita sa mesa and o sa website 
www.kodiakak.us 

• Ang mga susunod na pagpupulong ng Borough assembly ay gaganapin gamit ang 
telepono o video. Ang publiko ay pwede paring makinig sa KMXT.  

• Ang Touch Tank ay sarado. 

• Ang landfill ay tuloy parin and operasyon pero ang salvaging ay supendido hangang sa 
susunod na abiso. 
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• Ang Kodiak Island School District ay gumagawa ng plano upang mapakain ang 1 hangang 
18 anos na mga bata. Ang pagkain ay pwedeng kunin sa harap ng pangunahing pasukan 
ng High School. Manatiling nakatutok para sa oras.   

   

Ang Kodiak Area Emergency Services Organization ay nagtatrabaho kasama ng pederal, estado, 
at local na kasosyo kasma ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) araw-araw 
upang subaybayan and anumang mga pagbabago. Ang lungson ng Kodiak ay humihiling sa mga 
residente na pigilin ang pagbili ng higit sa kinakailangan na hindi naman kailangan ng pamilya 
kaagad. Ang mga local na tindahan ay tuloy parin ang pagtangap ng mga bilihin lingo lingo. 

 

Hinihikayat namin ang publiko na manatiling kalmado, manatiling alam na galing sa mga 
kagalang-galang na balita. Magbabahagi kami ng update kapag mayroong bagong impormasyon 
galing sa antas ng estado at pederal.    

 
Para sa pinaka-updated na impormasyon pumunta sa https://www.cdc.gov/coronavirus  
  

For further information, contact Francis de la Fuente, Public Information Officer at 486-8000 
END 

https://www.cdc.gov/coronavirus

