ขอความร่ วมมือชาวกรุงโตเกียวเกีย่ วกับไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่
○ ขณะนี้มีผตู ้ ิดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็ นจานวนมาก หากเพิ่มมากกว่านี้จะเป็ นอันตรายอย่างยิ่ง

○ กรุ งโตเกียวได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นออกมาแล้ว ตอนนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการอยูบ่ า้ น ไม่ออกไปข้างนอก
และการไม่พบปะผูค้ น ไม่พูดคุยกัน
○ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นคือ การขอร้องให้ทุกท่านเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตใหม่
ตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร

ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม ถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 22 สิ งหาคม

คาขอร้อง

ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นกรุ งโตเกียว

กรุ ณาอยูบ่ า้ น
〇 พยายามอยูบ่ า้ นทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ไม่ออกนอกบ้านเท่าที่ทาได้
〇 กรุ ณาอย่าเดินทางเข้าออกกรุ งโตเกียว
〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาและสถานที่ที่มีผคู ้ นหนาแน่น
〇 เลือกสถานที่เช่น ร้านอาหาร ฯลฯ ที่มีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
○ ไม่รวมกลุ่มกันดื่มสุ ราที่สวนสาธารณะ หรื อตามท้องถนน

ผูท้ ี่เปิ ดร้านค้า

ให้ปิดร้าน หรื อเปิ ดในระยะเวลาอันสั้น และขอความร่ วมมือเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์
※ดูรายละเอียดในหน้าต่อไป

สถานที่ที่ขอความร่ วมมือ(ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ฯลฯ)
สถานที่

สิ่ งทีข่ อความร่ วมมือ
＜ร้ านทีม่ เี ครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาหน่ าย ทีม่ บี ริการคาราโอเกะ และทีล่ ูกค้ าสามารถนาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มาเอง＞

ร้านขายอาหารและ
เครื่ องดื่ม

⚫ กรุ ณาปิ ดทาการ
＜ร้ านทีไ่ ม่ มเี ครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาหน่ าย ทีไ่ ม่ มบี ริการคาราโอเกะ และทีล่ ูกค้ าไม่ สามารถนาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มาเอง＞

⚫ เวลาที่เปิ ดทาการได้ : ตั้งแต่ 05.00 - 20.00 น.
⚫ สิ่ งที่ขอความร่ วมมือ
・ขอให้พนักงานในร้าน เข้ารับการตรวจ PCR ให้ได้มากที่สุด
・ให้คนเข้าเป็ นจานวนน้อย
・ห้ามผูท้ ี่มีไข้เข้าร้าน

สถานบันเทิง ฯลฯ

・ดูแลรักษามือให้สะอาดอยูเ่ สมอ และวางน้ ายาฆ่าเชื้อโรคไว้
・ดูแลรักษาสถานที่ทางานให้สะอาดอยูเ่ สมอ และฆ่าเชื้อโรค
・ขอให้ผท
ู ้ ี่เข้าร้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
・หากผูใ้ ดไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่ฆ่าเชื้อออกจากมือ ห้ามเข้าร้าน
・หากผูใ้ ดที่เข้าร้านแล้ว ทาการสนทนาโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรื อพูดคุยเสี ยงดัง

โปรดให้ออกจากร้าน
・ระบายอากาศอยูเ่ สมอ

สถานที่จดั งานเลี้ยง ฯลฯ
(สถานที่จดั งานแต่งงาน)

・หากมีการสนทนา ให้จดั เก้าอี้ให้ห่างกัน หรื อวางพาร์ ติชน
ั่ กั้นส่วนใบหน้าเพื่อไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
・กรุ ณาปฏิบตั ิตามแนวทางจาแนกตามประเภทกิจการ

⚫ สาหรับสถานที่จดั งานแต่งงาน ให้ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ขอความร่ วมมือข้างต้นทุกข้อ รวมทั้ง “ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมงครึ่ ง” และ
“จากัดจานวนคนไม่เกิน 50 คน หรื อลดจานวนคน 50% ของพื้นที่ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า”

พาร์ติชนั่ กั้น

สถานที่ที่ขอความร่ วมมือ
สิ่ งทีข่ อความร่ วมมือ

สถานที-่ ตัวอย่ าง
ห้างสรรพสิ นค้า

⚫ เวลาที่เปิ ดทาการได้(ยกเว้นจุดขายสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ )

ศูนย์การค้า ฯลฯ

สถานที่ที่มีพ้นื ที่มากกว่า 1,000㎡ : ตั้งแต่ 05.00 - 20.00 น.

(ยกเว้นจุดขายสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ )

สถานที่ที่มีพ้นื ที่นอ้ ยกว่า 1,000㎡ : ให้พยายามเปิ ดตั้งแต่ 05.00 - 20.00 น.

ร้านปาจิงโกะ

⚫ ให้คนเข้าเป็ นจานวนน้อย

ร้านเกม ฯลฯ
สถานที่
-ร้าน

ห้องอาบน้ าสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการ
อาบน้ าพร้อมห้องส่ วนตัว ร้านห้องวิดีโอส่ วนตัว

ฯลฯ

⚫ ไม่เสิ ร์ฟเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

⚫ ลูกค้าไม่สามารถนาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มที่ร้าน
⚫ ไม่ร้องคาราโอเกะ

สถานที่อาบน้ ารวม
นวดสปา ฯลฯ

⚫ กรุ ณาปฏิบตั ิตามแนวทางจาแนกตามประเภทกิจการ

สถานที่ที่ขอความร่ วมมือ(งานอีเวนต์ ฯลฯ)
สิ่ งทีข่ อความร่ วมมือ

สถานที-่ ตัวอย่ าง
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ

⚫ จากัดจานวนผูร้ ่ วมงานไม่เกิน 50% ของจานวนผูท้ ี่สามารถเข้างานได้

ในกรณี พ้ืนที่สาหรับคนตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป

สนามเบสบอล โรงยิม
สปอร์ตคลับ ฯลฯ

ให้มีจานวนคนเข้าได้ไม่เกิน 5,000 คน
⚫ เวลาที่เปิ ดทาการได้
กรณี ที่มีงานอีเวนต์: ให้เปิ ดไม่เกิน 21.00 น.

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
สถานที่

กรณี ที่ไม่มีงานอีเวนต์ : สถานที่ที่มีพ้ืนที่มากกว่า 1,000㎡ : ให้เปิ ดไม่เกิน 20.00 น.
สถานที่ที่มีพ้ืนที่นอ้ ยกว่า 1,000㎡ : ให้พยายามเปิ ดไม่เกิน 20.00 น.

สวนสนุก สนามเด็กเล่น

-งานอีเวนต์

⚫ ให้คนเข้าเป็ นจานวนน้อย

⚫ ไม่เสิ ร์ฟเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

สถานที่ชุมนุม ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานที่จดั นิทรรศการ ศูนย์วฒั นธรรม ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญี่ปุ่น
(เฉพาะสถานที่จดั งานเลี้ยง)

⚫ ลูกค้าไม่สามารถนาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มได้
⚫ ไม่ร้องคาราโอเกะ
⚫ กรุ ณาปฏิบตั ิตามแนวทางจาแนกตามประเภทกิจการ

