
नोभल कोरोनाभाइरस COVID-19 बारे टो.यो महानगरपा4लकामा हुनेह6लाई अनरुोध ग:र;छ

○ हाल नोभल कोरोना COVID-19 बाट स-.मण हुने 3यि6तको स-8या धेरै छ। अझै ब?यो भने खतरानाक 
हुAछ।
○ टो6यो महानगरपाDलकालमा अपातकालEनको घोषणा जारE गIरएको छ। हालको अवLथामा महNवपणूP कुरा भनेको
सकेसQम घरमै बLने र घरबाट नRनLकने हो। अRन अSलाई भेUने, कुराकानी गनX जLतो कायPहS नगनX हो। 

○आपतकाल'नको घोषणा आ.नो जीवनशलै' प4रवत6न गनु6होस ् भ=ने अनुरोध हो।

जलुाइ 12 ता*रख (सोमबार) रा3तको 12 बजेदे7ख अग:त 22 ता*रख (आइतबार) रा3तको 12 बजेस<मक"हलेदे'ख क"हलेस+म

अनुरोध

टो#यो महानगरपा,लकाका बा,स1दाह3

पसल स%चालकह* पसल ब%द गन*, समय छोटो पान*, इभे%ट आ6दबारे अनुरोध ग;रएको कुरा
※अकY पाना हेनुPहोस।्

घरमा ब'नहुोस ्
〇 सकेस<म =दनमा वा राती घरम ैब:नहुोस।् सकेस<म बा=हर नजानहुोस।्

〇 टोGयो महानगरपाJलकामा Kवेश गनM वा टोGयो महानगरपाJलकाबाट बा=हर जाने नगनुNहोस।्

〇 धेरै माPछे हुने समयमा वा धेरै माPछे हुने ठाउँमा बा=हर नजानहुोस।्

〇 रे:टुरेPट आ=द जाँदा नयाँ कोरोना COVID-19 को संVमण हुन न=दने पसल छाPनहुोस।्

○ सडकमा वा पाकN मा ज<मा भएर म=दरा न[पउनहुोस।्



अनुरोध ग)रने सु,वधाह0 (रे1टुरे3ट ・ क5फ सप आ9द)
स#ुवधा अनरुोध ग,रने कुराह1

रेLटुरेAट

＜म"दरा उपल*ध हुने पसल, कारावके 4योग गन8 पसल, 9ाहकले आ;नो म"दरा <लएर आउन पाउने पसल＞
l ब,द गनु1होस ्
＜म"दरा उपल*ध नहुने पसल, कारावके 4योग नगन8 पसल, 9ाहकले आ;नो म"दरा <लएर आउन नपाउने पसल＞
l खो5न स6ने समय： :बहान 5 बजेदे=ख रा?त 8 बजेसBम
l अनुरोध गEरने कुराह*

・पसलमा काम गनFह* सBभव भएसBम PCR जाँच गनु1होस।्
・पसलमा Lवेश गनF Nाहकह*को सOPया कम गराउनुहोस।्
・Rवरो आएको Tयि6तलाई पसलमा Lवेश गन1 नWदनुहोस।्
・आXनो हातलाई सधY सफा रा[न स6ने Lब,ध \मलाउनुहोस ् र ]कटाणमुु6त बनाउने तरल रा`ुहोस।्
・आफू काम गनF ठाउँवरपर सधY सफा गनु1होस ् र ]कटाणमुु6त बनाउनुहोस।्
・पसलमा Lवेश गनF सबलैाई अ?नवाय1 *पमा माdक लगाउन अनुरोध गनु1होस।्
・माdक नलगाएको वा हात ]कटाणमुु6त नराखेको Tयि6तलाई पसलमा Lवेश गन1 नWदनुहोस।्
・पसलमा कोहe माdक नलगाइकन कुरा गEररहेको छ वा ठुलो dवरमा बो\लरहेको छ भने ?तनलाई पसल छोhन अनुरोध 

गनु1होस।् 
・सुiवधामा सधY ताजा हावा आवतजावत गन1 Wदनुहोस।्
・नोभल कोरोना नसन1को लाjग \सटबीच दरूe रा`ुहोस ्र अनुहार अनुहारको :बचमा पाWट1शन रा` ेअWद गनु1होस।्
・“Tयवसायको ?नदFशन” पnयाउनुहोस।्

l iववाह हलको लाjग यी माjथको सब ैअनुरोधलगायत खो5ने समय “1.5 घsटासBम” अ?न Nाहकको सOPया “50 जनासBम 
वा अuने मा,छेको 50% सBम” गनF अनुरोध गEर,छ।

मनोर[जन 
स\ुवधा

]या-6वेट हल 

आ_द 

(\ववाह हल)

पाWट1शन



स#ुवधा-उदाहरण अनुरोध ग1रने कुराह4

स[ुवधा

-पसल

\डपाटNमेPट :टोर・
स[पङ सेPटर आ=द
（दै3नक जीवनको ला^ग आव_यक 

:टोरह` बाहेक）

l पसलह` खोaन सGने समय (दै3नक जीवनको ला^ग आव_यक :टोरह` 
बाहेक)
1,000㎡ भPदा फराcकलो स[ुवधा: eबहानको 5 बजेदे7ख रा3त 8 

बजेस<म
1,000㎡ वा सोभPदा सानो स[ुवधा: स<भव भएस<म eबहानको 5 बजेदे7ख 

रा3त 8 बजेस<म

l पसलमा Kवेश गनM hाहकह`को सijया कम गराउनहुोस।्

l म=दरा उपलkध नगराउनहुोस।्

l hाहकले पसलमा म=दरा Jलएर आउन पाउँदैन।

l कारावके Kयोग नगनुNहोस।्

l “mयवसायको 3नदMशन” पoयाउनहुोस।्

पा^चPको पसल, 
गेम सेPटर आ=द

mयिGतगत कोठा भएको पिkलक
बाथहाउस, mयिGतगत कोठा भएको 
Jभ\डयो पसल आ=द

सपुर पिkलक बाथ, सोPदयN सेवा 
उtयोग आ=द

अनुरोध ग)रने स,ुवधाह0



स#ुवधा - उदाहरण अनरुोध ग,रने कुराह1

स[ुवधा

-इभेPट

सihहालय, कला सihहालय, 
^च\डयाखाना आ=द l hाहकह`को सijयालाई अvने माPछेको 50% स<म गराउनहुोस।्

10,000 जना भPदा धेरै hाहकह` अटाउने ठाउँमा hाहक सijया 
5,000 स<म गराउनहुोस।्

l पसल खोaन सGने समय
इभेPट भएको बेला : रा3तको 9 बजेस<म
इभेPट नभएको बेला : 1,000㎡ भPदा फराcकलो स[ुवधा : रा3त 8

बजेस<म  
1,000㎡ वा सोभPदा सानो स[ुवधा : स<भव
भएमा रा3तको 8 बजेस<म     

l पसलमा Kवेश गनM hाहकह`को सijया कम गराउनहुोस।्

l म=दरा उपलkध नगराउनहुोस।्

l hाहकलाई म=दरा Jलएर आउन पाउँदैन।

l कारावके Kयोग नगनुNहोस।्

l “mयवसायको 3नदMशन” पoयाउनहुोस।्

बेसबल cफaड, mयायामशाला,
खेलकुद Gलब आ=द

मJुभ ^थएटर, ^थएटर, मनोरzजन 
हल आ=द

^थम पाकN , मनोरzजन पाकN

स<मेलन हल, पिkलक हल आ=द

KदशNनालय, साँ:कृ3तक हल आ=द

होटेल, |योकान 
(kयाiGवेट हल मा})

अनुरोध ग)रने स,ुवधाह0 (इभे4ट आ7द)


