
Dengan hormat, siswa-siswi Far East University : 

Meskipun coronavirus baru (COVID-19) berkecamuk di seluruh dunia, karena sekolah telah 

bekerja keras untuk melaksanakan setiap pekerjaan pencegahan epidemi sesuai dengan instruksi 

dari Administrasi Rumah Sakit Pusat dan Departemen Pendidikan, sejauh ini tidak ada kasus yang 

dikonfirmasi telah muncul di sekolah sejauh ini. Namun, karena liburan berikut (4/2 ~ 4/5), 

mungkin ada banyak teman sekelas dan sesama siswa di luar sekolah, jadi mengingatkan semua 

orang untuk terus melakukan pekerjaan terkait pencegahan epidemi, melindungi diri sendiri dan 

orang lain, poin-poin berikut lagi Ingatkan Anda: 

1. Waktu liburan dilarang berpergian keluar negeri, dan tolong kurangin keluar (pastikan 

untuk memakai masker saat keluar),kurangi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh 

perpindahan lintas domain orang, dan cuci tangan sesering mungkin untuk memastikan 

kesehatan dan keselamatan semua orang. 

2. Selama liburan musim semi, jika Anda mengalami demam [suhu telinga ≧ 38 ° C, 

suhu frontal ≧ 37,5 ° C] atau gejala seperti flu, silakan beristirahat di rumah tanpa 

keluar, hindari kontak dengan orang lain, dan kembali ke sekolah setelah gejalanya 

hilang selama 24 jam. 

3. Jika ada orang yang pernah berkontak langsung dengan ODP atau D\PDP atau 

sejenisnya,disarankan mengisolasi diri selama 14-hari. Mengakibatkan tidak dapat hadir 

di sekolah dengan masalah tersebut pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran,agar 

tidak mempengaruhi hak semua orang. 

4. Situasi Epidemi saat ini sangat serius,membutuhkan kerjasama semua orang,dan 

memaklumi serta mendukungnya,disaat masa yang krisis membuat kebijakan baru dapat 

menyebabkan ketidaknyamanan semua orang, dengan saling menjaga dan pengertian 

semua orang,kita percaya dapat melewati epidemi ini dengan selamat.  

Berterima kasih atas kerja semuanya,dalam situasi epidemi yang mengakibatkan 

kehirauan,pihak sekolah berpesan saling memaklumi,mendukung serta saling membantu,agar 

Far East University segala elemen dapat selalu terdepan dalam penanggulangan epidemi yang 

sedang merabah,mendoakan semua selalu sehat dan bahagia. 

Hormat kami 

Kepala sekolah  

Wang Yuan REN  01.04.2020 

Catatan : 

1. Jika ada gejala seperti demam, atau ada gejala seperti flu atau pernah berkontak langsung 

dengan kasus dugaan,silakan hubungi pusat sekolahan  06-5977995 

2. Untuk informasi tentang pneumonia infeksi khusus, silakan merujuk ke situs web pencegahan 

epidemi sekolah kami 

https://www.feu.edu.tw/2019nCoV/2019-nCoV.htm 
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