
Permohonan Kepada Seluruh Warga Tokyo Terkait COVID-19

Selasa, 1 Juni pukul 00:00 s/d Minggu, 20 Juni pukul 24:00Periode

Permohonan

Warga Tokyo

Pengusaha toko

○ Saat ini, jumlah penderita COVID-19 sangat banyak. Sungguh berbahaya jika jumlah penderita semakin bertambah. Sekai lagi, 

sungguh berbahaya.

○ Pemerintah Tokyo telah menetapkan status darurat. Hal terpenting saat ini adalah sebisa mungkin tetap berada di rumah dan tidak 

bepergian. 

Jangan melakukan pergerakan. Usahakan tidak bertemu dan berbicara dengan orang lain. 

○ Penetapan status darurat merupakan permohonan kepada seluruh warga untuk mengubah kebiasaan hidupnya.

Tetap di rumah

○ Sebisa mungkin tetap di rumah. Sebisa mungkin jangan bepergian.

○ Tetap di rumah pada malam hari, hari Sabtu, dan hari Minggu.

○ Jangan bepergian keluar masuk Tokyo.

Permohonan terkait libur, mempersingkat jam buka, dan 
pelaksanaan kegiatan 

※Silakan lihat halaman berikut.



Permohonan Kepada Fasilitas

Contoh - Fasilitas Permohonan

Fasilitas

-Toko

Department Store, pusat perbelanjaan, dan lainnya

（kecuali toko yang menjual kebutuhan penting sehari-

hari）

【Fasilitas seluas1,000㎡atau lebih】（kecuali toko yang menjual kebutuhan penting sehari-

hari

⚫ Hari kerja：jam buka yang diizinkan : Pukul 05:00 s/d 20:00 

Kurangi jumlah orang yang masuk toko

⚫ Sabtu, Minggu : Mohon libur

【Fasilitas seluas kurang dari 1,000㎡ 】（kecuali toko yang menjual kebutuhan penting 

sehari-hari）

⚫ Jam buka yang diizinkan : Pukul 05:00 s/d 20:00

Sebisa mungkin kurangi jumlah orang yang masuk toko

Toko Pachinko, pusat permainan, dan lainnya

Pemandian umum terkait bisnis pemandian dengan kamar 

pribadi,

Fasilitas menonton video dengan kamar pribadi dan lainnya

Pemandian umum super, industri estetika, dan lainnya

Fasilitas

-Acara

Museum, galeri, kebun binatang, dan lainnya

⚫ Jumlah pengunjung maksimal 5000 orang.

Batasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari    kapasitas.

⚫ Jam buka yang diizinkan

○ Saat ada acara, sampai pukul 21:00

○ Saat tidak ada acara,

Fasilitas seluas 1,000㎡ atau lebih：sampai pukul 20:00 

Fasilitas seluas kurang dari 1,000㎡：sebisa   mungkin sampai pukul 20:00.

⚫ Kurangi jumlah orang yang masuk toko

Lapangan bisbol, gimnasium, klub olah raga, dan lainnya

Gedung bioskop, teater, gedung pertunjukan, dan lainnya

Theme park, taman bermain

Tempat perkumpulan, balai pertemuan umum, dan lainnya

Tempat pameran, balai budaya, dan lainnya

Hotel, Ryokan, (hanya ruang perjamuan)

●Permohonan Berbeda Menurut Ukuran Fasilitas



Permohonan Kepada Fasilitas（Restoran, Kafe, dan Lainnya）

Fasilitas Contoh-Fasilitas Permohonan

Restoran, fasilitas hiburan

Jika terdapat salah satu dari ①～③

① Menyajikan alkohol

② Pengunjung boleh membawa alkohol 

➂ Ada karaoke

【Restoran】

Restoran (termasuk bar), kafe dan lainnya

（kecuali layanan antar dan bawa pulang）

【Fasilitas hiburan】

Klub malam, bar, dan lainnya

Mohon libur

Restoran, fasilitas hiburan ( jika sesuai dengan hal 

berikut)

① Tidak menyajikan alkohohol

② Pengunjung tidak boleh membawa alkohol

➂ Tidak ada karaoke

⚫ Jam buka yang diizinkan : sampai pukul 20:00

⚫ Kurangi jumlah orang yang masuk toko

⚫ Ikuti panduan jenis usaha

Tempat pertemuan, dan lainnya Aula pernikahan
⚫ Jangan menyajikan alkohol

⚫ Pengunjung tidak boleh membawa alkohol

⚫ Jangan berkaraoke

⚫ Jam buka yang diizinkan ：sampai pukul 20:00

⚫ Batasi “hanya sampai 1,5 jam”, “maksimal sampai 50 

orang, dan jumlah pengunjung maksimal hanya 

sampai 50% dari kapasitas”

Fasilitas yang dimohon untuk libur ／ Fasilitas yang dimohon untuk mempersingkat jam buka


