
ขอความร่วมมือชาวกรุงโตเกียวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่

○ กรุงโตเกยีวได้สิ้นสุดการด าเนินมาตรการป้องกันการระบาดตามแนวทางอยา่งเข้มงวดแล้ว

○ หากมีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอกี จะเป็นอันตรายอยา่งยิ่ง

○ กรุงโตเกยีวเริ่มเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังโควิดระลอกใหม่

ตอนน้ีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้จ านวนผู้ติดเชื้อไวรสัโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึน้อกี

○ จึงขอให้ทา่นเปลี่ยนวิถกีารด าเนินชีวติเพื่อป้องกนัการติดเชื้อไวรัสโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่

ค าขอร้อง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว

ผู้ที่เปิดร้านค้า
ให้เปิดร้านในระยะเวลาอันสั้น และขอความร่วมมอืเกี่ยวกบัการจัดงานอเีวนต์
※ดูรายละเอียดในหน้าต่อไป

〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาและสถานที่ซึ่งมีผู้คนหนาแน่น

〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งไม่มีหน้าต่างหรือที่ไม่มีการระบายอากาศ

〇 ไม่พูดคุยกันแบบใกล้ๆ หรือพูดคุยเสียงดัง

〇 รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

〇 โปรดสวมหน้ากากอนามัย

〇 ล้างมือวันละหลายๆ ครั้ง

〇 ในกรณีท่องเที่ยวหรือท างานที่ต้องเดินทางเข้าออกกรุงโตเกียว โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

〇 หากท่านมีความกังวลใจว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ ขอให้เข้ารับการตรวจ PCR

ตั้งแต่เที่ยงคืนของวนัองัคารที่ 22 มีนาคม ถึงเที่ยงคืนของวนัอาทติยท์ี่ 24 เมษายนตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร



สถานที่ สิ่งที่ขอความร่วมมือ

ร้านขายอาหาร

และเครื่องดื่ม

 กรุณาปฏิบัติตามแนวทางจ าแนกตามประเภทกิจการ

 กรณขีองรา้นที่ได้รบั “เครือ่งหมายผ่านการตรวจสอบการปอ้งกันการตดิเชือ้※１” 

(โปรเจค็การสนับสนนุให้กรงุโตเกยีวตรวจสอบ อย่างเครง่ครดั) และติดไว้หนา้รา้น

ปฏิบัติตามกฎของโปรเจค็ “การสนับสนนุให้กรงุโตเกียวตรวจสอบอย่างเข้มงวด”

① ในกรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ใช้บริการมีใครติดเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหมห่รือไม่

ลูกค้าที่มาด้วยกันน่ังโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน/โต๊ะ

ระยะเวลาที่สามารถอยูใ่นร้าน : ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

② ในกรณีที่ทราบว่าผู้ใช้บริการไม่มีใครติดเชื้อไวรสัโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่

กรุณาตรวจดูเอกสารที่แสดงว่าไม่มใีครติดเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหมเ่ช่น “ใบรับรองผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อ”

คนจ านวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปก็น่ังร่วมโต๊ะเดยีวกันได้

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในร้าน : ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้

 กรณีของรา้นที่ไม่ไดร้บั “เครือ่งหมายผ่านการตรวจสอบการปอ้งกันการติดเชือ้※１” / ไม่ได้ติดไวห้น้ารา้น

ลูกค้าที่มาด้วยกันน่ังโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน/โต๊ะ

ระยะเวลาที่สามารถอยูใ่นร้าน : ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

เวลาที่เสิร์ฟเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้ : ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 21.00 น.

เวลาที่ลูกค้าน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มได ้: ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 21.00 น.

สถานบันเทิง 

ฯลฯ

สถานที่ชุมนุม 

ฯลฯ

(สถานที่จัดงาน

แต่งงาน)

สิ่งที่ขอความร่วมมือจากกิจการต่างๆ (เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ①

※１



สถานที่ สิ่งที่ขอความร่วมมือ

ร้านขายอาหาร

และเครื่องดื่ม

 ร้านที่มีบริการคาราโอเกะ

・ห้ามคนจ านวนมากรวมกลุ่มกันในห้องเดียวกัน

・ระบายอากาศอยู่เสมอ

・เช็ดไมโครโฟนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ

・โปรดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

สถานบันเทิง 

ฯลฯ

สถานที่ชุมนุม 

ฯลฯ

(สถานที่จัดงาน

แต่งงาน)

สิ่งที่ขอความร่วมมือจากกิจการต่างๆ (เชน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ②



สถานที่ สิ่งที่ขอความร่วมมือ

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ

 กรณีมีบริการคาราโอเกะ

・ห้ามคนจ านวนมากรวมกลุ่มกันในห้องเดียวกัน

・ระบายอากาศอยู่เสมอ

・เช็ดไมโครโฟนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ

・โปรดระวังไม่ให้มกีารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่

 สิ่งที่กิจการตัองขอร้องผู้ใช้บริการ

・ห้ามรับประทานอาหารร่วมกนัหลายคน

・ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานาน

 ให้คนเข้าร้านหรือสถานที่เป็นจ านวนนอ้ย

 กรุณาปฏิบัติตามแนวทางจ าแนกตามประเภทกจิการ

 โปรดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่

สถานที่ชุมนุม ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรม ฯลฯ

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญีปุ่น่ (เฉพาะสถานที่จัดงาน

เล้ียง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ตคลับ ฯลฯ

สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม 

ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ

ห้องอาบน้ าสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ

อาบน้ าพร้อมห้องส่วนตัว ร้านห้องวิดีโอส่วนตัว 

ฯลฯ

สถานที่อาบน้ ารวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนกวดวชิา ฯลฯ

สิ่งที่ขอความร่วมมือจากกิจการอื่นๆ



สถานที่ สิ่งที่ขอความร่วมมือ

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
■กรณีงานอเีวนตท์ีไ่มม่กีารสง่เสยีงดงั

※จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรปกต＝ิจ ำนวนคนทีส่ำมำรถเขำ้พืน้ทีไ่ด ้

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรปกตไิมเ่กนิ 5,000 คน

→ ไมเ่กนิจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรปกติ

・หากจ านวนผู้ใช้บริการปกติตั้งแต่ 5,001-10,000 คน

→ ไมเ่กนิ 5,000 คน

・หากจ านวนผู้ใช้บริการปกติตั้งแต่ 10,001 คน

→ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ใช้บริการปกติ

・หากจ านวนผู้ใช้บริการปกติตั้งแต่ 5,001 คน มีจ านวนลูกค้าตั้งแต่ 5,001 คนขึ้นไป

และเกินครึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ใช้บริการปกติ

→ อนุญาตให้มจี านวนผู้ใชบ้รกิารตามปกติในกรณทีี่มีการสง่ “แผนเพือ่ความ

ปลอดภัยในการปอ้งกันการติดเชือ้※１” ให้กรุงโตเกียว

■กรณีงานอเีวนตท์ีม่กีารสง่เสยีงดงั

→ไมเ่กนิครึง่หนึง่ของจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรปกติ

สถานที่ชุมนุม ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรม ฯลฯ

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญีปุ่น่ (เฉพาะสถานที่จัดงาน

เล้ียง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ตคลับ ฯลฯ

สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม 

ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ

ห้องอาบน้ าสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ

อาบน้ าพร้อมห้องส่วนตัว ร้านห้องวิดีโอส่วนตัว 

ฯลฯ

สถานที่อาบน้ ารวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนกวดวชิา ฯลฯ

สิ่งที่ขอความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ที่จัดงานอีเวนต์

※１


