
नोभल कोरोनाभाइरस कोभभड 19 बारे टोक्यो महानगरपाभलकालमा हुनेहरूलाई ननम्न अनुरोध गरेको छ

जुन 1 तारिख (मंगलबाि) बबहानको０बजे देखख जुन 20 तारिख (आइतबाि) िाततको 12 बजेसम्मकहहलेदेखख कहहलेसम्म

अनिुोध

पसल सञ्चालन गने व्यक्तत

○ हाल नोभल कोिोनाभाइिस कोभभड-19 बाट संक्रमण हुने व्यक्ततको संयाया धेिछ  अ अ छ बयोयो भने खतिानाक हुन् अ खतिा  अ
○ टोतयो महानगिपाभलकामा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको  अ हालको अवस्थामा महत्त्वपणूण कुिा भनेको सकेसम्म 
घिमा बस्ने ि घिबाट नतनक्स्कने होअ मान् ेहरूमा नसाने होअ अतन अरूलाई भेट्ने, कुिाकानी गने जस्तो कायणहरू नगने कुिा होअ
○ आपत्कालीन अवस्थाको घोषणाको अथण सबछले आफ्नो दछतनक जीवनका गततववधधहरू परिवतणन गनहुोस   भन्ने होअ

घिमा बस्नुहोस   
○ सकेसम्म घिमा बस्नुहोस  अ सकेसम्म घि बाहहि 
नतनक्स्कनुहोस  अ 
○ िाती, शतनबाि, आइतबाि घिमा बस्नुहोस  अ 
○ टोतयोमा आउने, टोतयोबाट बाहहि जाने नगनुणहोस  अ 
पसल बन्द गने, समय  ोटो पाने, इभेन्ट आहदबािे अनुिोध 
गरिएको कुिा
※अको पाना हेनुणहोस  अ

महानगिपाभलकामा बसोबास गनेव्यक्तत 



अनुरोध गररने सुविधाहरू 

सवुिधा-उदाहरण अनरुोध गररएका कुराहरू

सवुवधा
-पसल

डडमाटणमेन्ट स्टोि, सवपङ सेन्टि आहद
（दछतनक जीवनको लाधग आवश्यक स्टोिहरू बाहेक）

【1,000㎡ भन्दा फिाककलो सवुवधा】（दछतनक जीवनको लाधग आवश्यक स्टोिहरू 
बाहेक）

⚫ सप्ताहन्तबाहेकका हदनहरु : पसल खोल्ने समय : बबहानको 5 बजदेेखख िाततको 
8 बजेसम्म
पसलमा प्रवेश गने ग्राहकहरूको सङ्खयाया कम गिाउनहुोस  

⚫ शतनबाि ि आइतबाि : बन्द गनुणहोस  
⚫ 【1,000㎡ वा सोभन्दा सानो सवुवधा】（दछतनक जीवनको लाधग आवश्यक 

स्टोिहरू बाहेक）

पसल बबहान 5 बजेदेखख 8 बजेसम्म खोल्न सककन् 
पसलमा प्रवेश गने ग्राहकहरूको सङ्खयाया सकेसम्म कम गिाउनहुोस  

पाधचन्को पसल, गेम सेन्टि आहद

व्यक्ततगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बक्न्धत 
पक्ललक बाथहाउस, व्यक्ततगत कोठा भएको भभडडयो 
पसल आहद

सपुि पक्ललक बाथ, सोन्दयण सेवा उद्योग आहद

सवुवधा
-इभेन्ट

सङ्खग्रहालय, कला सङ्खग्रहालय, धचडडयाखाना आहद
⚫ ग्राहक सङ्खयाया 5,000 वा सो भन्दा कम गिाउनहुोस  
प्रवेश गने ग्राहक सङ्खयायालाई अट्ने मान् ेको 50% सम्म गिाउनहुोस  

⚫ पसल खोल्ने समय
○ कुनछ इभेन्ट भएको बेला िाततको 9 बजेसम्म
○ कुनछ पतन इभेन्ट नहँुदा

1,000㎡ भन्दा फिाककलो सवुवधा : िातत 8 बजेसम्म
1,000㎡ वा सोभन्दा सानो सवुवधा : सम्भव भएमा िाततको 8 बजसेम्म

⚫ पसलमा प्रवेश गने ग्राहकहरूको सङ्खयाया कम गिाउनहुोस  

बेसबल कफल्ड, व्यायामशाला, खेलकुद तलब आहद

मभुभ धथएटि, धथएटि, मनोिञ्जन हल आहद

धथम पाकण , मनोिञ्जन पाकण  आहद

सम्मेलन हल, पक्ललक हल आहद

प्रदशणनालय, साँस्कृततक सेन्टि आहद

होटेल, ऱ्योकान (लयाङ्खतवेट हल मात्र)

●सुविधाको साइजअनुसार फरक छन ्

じ



अनरुोध गररने सवुिधाहरू （रेस्टुरेन्ट, कफफ पसल आदद）

सुविधा सुविधा-उदाहरण अनुरोध गररएका कुराहरू

िेस्टुिेन्ट・मनोिञ्जन सवुवधा
①～③मध्ये कुने पतन अवस्थामा
①महदिा उपललध हुने
②ग्राहकले आफ्नो महदिा आफछ ल्याउन पाउने
➂कािावके हुने

【िेस्टुिेन्ट】

िेस्टुिेन्ट (इजाकाया), ककफ पसल आहद
（होम डभेलभिी ि टेकआवट सेवाबाहेक）

【मनोिञ्जन सवुवधा】
काबािेट, स्न्याक बाि (cabaret, snack) आहद

 ुट्टी भलनहुोस  

िेस्टुिेन्ट・मनोिञ्जन सवुवधा（कुनछ पतन 
नहुने）

①महदिा उपललध नहुने
②ग्राहकले आफ्नो महदिा आफछ  ल्याउन
नपाउने
➂कािावके नहुने

⚫ पसल खोल्न सककने समय : िातत 8 बजेसम्म
⚫ पसलमा प्रवेश गने ग्राहकहरूको सङ्खयाया कम 

गिाउनहुोस  
⚫ कृपया व्यवसायअनसुािको तनदेशन पछ्याउनहुोस  

सभा स्थल वववाह हल
⚫ महदिा उपललध नगिाउनहुोस  
⚫ ग्राहकले पसलमा महदिा भलएि जान पतन पाउने छन
⚫ कािावके नचलाउनहुोस  
⚫ हल खुल्ला िाख्न सककने समय : िातत 8 बजेसम्म
⚫ 「1.5 घण्टासम्म」「50 जनासम्म तथा अट्ने 

मान् ेको 50％ सम्म」गनुणहोस  

छुट्दटको लागग अनुरोध गररने सुविधा ／ खोल्ने समय छोट्याउने अनुरोध गररने सुविधा


