
नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 बारे टोक्योका बाससन्दाहरूलाई अनुरोध गर्दछ

○ टोक्यो महानगरमा सङ््करमण फैलावट रोकथाम केन्द्रित कदमहरू समाप्त भएको छ।

○ फेरर नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 हुने माननसहरूको सङ््कया बढ्यो भने खतरा हुन्छ। खतरनाक हुन्छ।

○ टोनकयो महानगरमा ररबाउन्ड अलटट अवनि हुनेछ।

हाल महत्त्वपूणट कुरा भनेको फेरर नोभल कोरोना COVID-19 को सङ््करमण हुनेहरूको सङ््कया बढ्न ननदनु हो।

○ नोभल कोरोना COVID-19 को सङ््करमण नहोस् भनेर आफ्नो जीवनशैली पररवतटन गनुटहोस् भने्न अनुरोि छ।

अनुरोि

टोक्योका बानसन्दाहरू

पसल गनेहरू पसल खोल्ने समय छोटो पाने, इभेन्ट आनदबारे अनुरोि
※अको पानामा हेनुटहोस्।

〇 नभडभाड हुने समय वा नभडभाड हुने ठाउँहरूमा नजानुहोस्।

〇 झ्यालहरू वा ताजा हावा पास नहुने ठाउँहरूमा नजानुहोस्।

〇 माननसहरूको ननजक वा ठूलो आवाजमा नबोल्नुहोस्।

〇 माननसहरूको नबचमा दुरी राख्नुहोस्।

〇 मास्क लगाउनुहोस्।

〇 नदनमा पटक-पटक हात िुनुहोस्।

〇 यात्रा या कामको लानग टोक्यो महानगरबाट बानहररने, बानहरबाट टोक्यो महानगरमा नभनत्रने

बेलामा, नवशेषगरी ध्यान पुयाटउनुहोस्।

〇 नोभल कोरोना COVID-１９ बाट सङ््करनमत हुनुभएको छ नक भनेर शङ्का लाग्छ भने PCR टेस्ट

गनुटहोस्।

माचट 22 ताररख (मङ्गल) 00:00 देन्द्रख अनिल 24 ताररख (आइत) 24:00 सम्मकनहलेदेन्द्रख कनहलेसम्म



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेसु्टरेन्ट

 “व्यवसायको ननदेशन” पछ्याउनुहोस्।

 “सिसृ्तत परीक्षण र TOKYO सपोटद” प्रोजेक्टमा हुने “सङ््करमण रोकथामको लासग सिसृ्तत

परीक्षणको प्रमाणपत्र※１” प्राप्त भएर पसलको अगासि टााँससएको पसल

"पूणट ननरीक्षण TOKYO सपोटट" पररयोजनाको ननयमको पालना गनुटहोस्।

① सबैजनालाई नोभल कोरोना भाइरस सङ््करमण भएको छ की छैन थाहा नभएको बेलामा

एउटा समूहमा 4 जनासम्मले एउटै टेबुल ियोग गनट सनकन्छ।

पसलमा रहन नमल्ने समय：  ２ घण्टा सम्म मात्र हो।

② सबैजनालाई नोभल कोरोना भाइरस सङ््करमण भएको छैन भने्न कुरा थाहा भएको बेलामा

"नेगेनटभ िमाणपत्र"（नोभल कोरोना भाइरस सङ््करमण भएको छैन भनेर थाहा हुने पत्र） आनद हेनुटहोस्।

5 जना भन्दा बनढ माननसहरू भएपनन एउटै टेबुल ियोग गनट नमल्नेछ।

पसलमा रहन नमल्ने समय：  ２ घण्टा भन्दा लामो समय रहन पनन नमल्नेछ।

 “सङ््करमण रोकथामको लासग सिसृ्तत परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त नगरेको िा नटााँससएको पसल

एउटा समूहमा 4 जनासम्मले एउटै टेबुल ियोग गनट सनकन्छ।

पसलमा रहन नमल्ने समय：  ２ घण्टा सम्म मात्र हो।

मनदरा नदन नमल्ने समय:  नबहान 11 बजेदेन्द्रख बेलुकी 9 बजेसम्म

ग्राहकले पसलमा मनदरा नलएर िवेश गनट नमल्ने समय:  नबहान 11 बजेदेन्द्रख बेलुकी 9 बजेसम्म

मनोरञ्जन सुनविा

आनद

ब्याङ््कवेट हल

（नववाह हल）

सुसिधा स्थलहरू (रेसु्टरााँ / सिया पसलआसर्) प्रसतको अनुरोध ①

※１



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेसु्टरेन्ट

 कारावके भएको पसल

・एउटै कोठामा िेरै जना नबसु्नहोस्।

・सिैँ ताजा हावा पास हुन नदनुहोस्।

・माइरोफोनलाई नकटाणुमुक्त राख्नुहोस्।

・नोभल कोरोनाको सङ््करमण नहुन होनसयारी अपनाउनुहोस्।

मनोरञ्जन सुनविा

आनद

ब्याङ््कवेट हल

(नववाह हल)

सुसिधा स्थलहरू (रेसु्टरााँ / सिया पसलआसर्) प्रसतको अनुरोध ②



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

मुनभ नथएटर, नथएटर, मनोरञ्जन हल आनद
 कारावके ियोग गदाट

・एउटा कोठामा िेरै जना नबसु्नहोस्।

・सिैँ ताजा हावा पास हुन नदनुहोस्।

・माइरोफोनलाई नकटाणुमुक्त राख्नुहोस्।

・नोभल कोरोनाको सङ््करमण नहुन होनसयारी अपनाउनुहोस्।

 सुनविाले ग्राहकहरूलाई अनुरोि गने कुराहरू

・िेरै माननसहरू भएर खानेकुरा खान नमल्ने छैन।

・लामो समयसम्म बसेर खानेकुरा खान वा मनदरा नपउन सनकँदैन।

 पसलमा वा सुनविानभत्र जाने माननसहरूको सङ््कया कम गराउनुहोस्।

 “व्यवसायको ननदेशन” पछ्याउनुहोस्।

 नोभल कोरोनाको सङ््करमण नहुन होनसयारी अपनाउनुहोस्।

समे्मलन हल, पन्द्रिक हल आनद

िदशटनालय, साँसृ्कनतक सेन्टर आनद

नडपाटटमेन्ट स्टोर・सनपङ्क सेन्टर आनद

होटेल・ऱ्योकान (ब्याङ््कवेट हल मात्र)

बेसबल नफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुद क्लबआनद

नथम पाकट , मनोरञ्जन पाकट , पानचन्को पसल, गेम सेन्टर
आनद

सङ््कग्रहालय, कला सङ््कग्रहालय, नचनडयाखाना आनद

व्यन्द्रक्तगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बन्द्रित

पन्द्रिक बाथहाउस, व्यन्द्रक्तगत कोठा भएको नभनडयो

पसल आनद

सुपर पन्द्रिक बाथ, सोन्दयट सेवा उद्योग आनद

डर ाइनभङ्क सू्कल, राम सू्कल आनद

अन्य सुसिधा स्थल प्रसतको अनुरोध



सुसिधा सुसिधा स्थलमा प्रिेश गनद समल्ने मासनसहरूको सङ््कया

मुनभ नथएटर, नथएटर, मनोरञ्जन हल आनद ■िको नकराउने सकससमको सुसिधा

※क्षमता＝िवेश गनट सनकने माननसहरूको सङ््कया

・5,000 जना वा त्योभन्दा कम क्षमता भएको

→ क्षमताले भ्याएसम्म

・क्षमता सङ््कया 5,00１ जनादेन्द्रख 10,000 जनासम्म भए

→ 5,000 जनासम्म

・क्षमता सङ््कया 10,00１ जना वा सो भन्दा बनढ भए

→ क्षमता सङ््कयाको आिा सम्म

・क्षमता सङ््कया 5,00１ जना वा सो भन्दा बनढ, ग्राहक सङ््कया 5,001 जना वा सो भन्दा भन्दा बनढ

भएर, ग्राहकको सङ््कया क्षमता सङ््कयाको 50％ भन्दा िेरै भए

→ "सङ््करमण रोकथाम सुरक्षा योजना※１" टोक्यो महानगरमा लागू गररएको अिस्थामा, 

क्षमता सङ््कयासम्म

■िको कराउने सकससमको सुसिधा

→क्षमताको आिासम्म

समे्मलन हल, पन्द्रिक हल आनद

िदशटनालय, साँसृ्कनतक सेन्टर आनद

नडपाटटमेन्ट स्टोर・सनपङ्क सेन्टर आनद

होटेल・ऱ्योकान (ब्याङ््कवेट हल मात्र)

बेसबल नफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुद क्लब आनद

नथम पाकट , मनोरञ्जन पाकट , पानचन्को पसल, गेम सेन्टर
आनद

सङ््कग्रहालय, कला सङ््कग्रहालय, नचनडयाखाना आनद

व्यन्द्रक्तगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बन्द्रित

पन्द्रिक बाथहाउस, व्यन्द्रक्तगत कोठा भएको नभनडयो

पसल आनद

सुपर पन्द्रिक बाथ, सोन्दयट सेवा उद्योग आनद

डर ाइनभङ्क सू्कल, राम सू्कल आनद

कायदरम गने सुसिधा स्थल प्रसतको अनुरोध

※１


