
ขอความร่วมมอืชาวกรุงโตเกยีวเกีย่วกับไวรัสโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่

○ หากมีจ านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่เพิ่มขึน้อีก จะเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง

○ กรุงโตเกียวจะรองรบัในช่วงเครง่ครดักบัการด าเนินมาตรการพืน้ฐานต่อไป

ตอนนีส้ิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุคือ การปอ้งกนัไม่ใหจ้  านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่เพิ่มขึน้อีก

○ จงึขอใหท้่านเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่

ค าขอรอ้ง

ผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงโตเกียว

ผูท่ี้เปิดรา้นคา้ ใหเ้ปิดรา้นในระยะเวลาอนัสัน้ และขอความรว่มมือเก่ียวกบัการจดังานอีเวนต์
※ดรูายละเอียดในหนา้ตอ่ไป

〇 หลกีเลีย่งการเดินทางไปยงัสถานที่ซึง่ไมม่ีหนา้ตา่งหรอืท่ีไมม่ีการระบายอากาศ

〇 หลกีเลีย่งการเดินทางในช่วงเวลาและสถานท่ีซึง่มีผูค้นหนาแนน่

〇 ไมพ่ดูคยุกนัแบบใกล้ๆ  หรอืพดูคยุเสยีงดงั

〇 รกัษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล

〇 โปรดสวมหนา้กากอนามยั

〇 ลา้งมือวนัละหลายๆ ครัง้

〇 โปรดระมดัระวงัในกรณีทอ่งเที่ยวหรอืท างานท่ีตอ้งเดินทางเขา้ออกกรุงโตเกียว

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีที่ทา่นมีไข ้กรุณาอยา่เดินทางเขา้ออกกรุงโตเกียว

〇 ไมร่วมกลุม่กนัดื่มสรุาที่สวนสาธารณะ หรอืตามทอ้งถนน

ตัง้แต่เท่ียงคืนของวนัพธุท่ี 1 ธนัวาคมนี้ตัง้แต่เมื่อไร



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

รา้นขายอาหารและ
เครื่องดื่ม

⚫ กรุณาปฏิบตัิตามแนวทางจ าแนกตามประเภทกิจการ

⚫ กรณีของร้านที่ได้รับ “เคร่ืองหมายผ่านการตรวจสอบการป้องกนัการติดเชือ้※” (โปรเจ็คการสนับสนุนให้กรุงโตเกยีวตรวจสอบ

อยา่งเคร่งครัด) และติดไว้หน้าร้าน

―ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพุธที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2021 ถงึเที่ยงคืนของวันอาทิตยท์ี ่16 มกราคม ค.ศ.2022

・ลกูคา้ที่มาดว้ยกนันั่งโต๊ะเดียวกนัไดไ้มเ่กิน 8 คน/โต๊ะ

・หากคนจ านวนตัง้แต ่9 คนขึน้ไปนั่งรว่มโต๊ะเดียวกนั ใหใ้ชข้อ้ ①, ② ตอ่ไปนี ้

เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ไดม้ีการฉีดวคัซีนปอ้งกนัเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม่

① “TOKYO แอปพลเิคชั่น”

② ใบรบัรองการฉีดวคัซีน (เอกสารแสดงการฉีดวคัซีน)

・ปฏิบตัิตามกฎของโปรเจ็ค “การสนบัสนนุใหก้รุงโตเกียวตรวจสอบอยา่งเครง่ครดั”

⚫ กรณีของร้านที่ไม่ไดรั้บ “เคร่ืองหมายผ่านการตรวจสอบการป้องกันการติดเชือ้※” / ไม่ได้ติดไว้หน้าร้าน

・ลกูคา้ที่มาดว้ยกนันั่งโต๊ะเดียวกนัไดไ้มเ่กิน 4 คน/โต๊ะ

・เวลาที่เสริฟ์เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด ้: ตัง้แต ่11.00 น. ถึง 21.00 น.

・เวลาที่ลกูคา้น าเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ขา้มาดืม่ได ้: ตัง้แต ่11.00 น. ถึง 21.00 น.

สถานบนัเทิง ฯลฯ

สถานท่ีชมุนมุ ฯลฯ

(สถานท่ีจดังาน

แตง่งาน)

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ①

※

①



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

รา้นขายอาหารและ
เครื่องดื่ม

⚫ รา้นท่ีมีบรกิารคาราโอเกะ

・หา้มคนจ านวนมากรวมกลุม่กนัในหอ้งเดยีวกนั

・ระบายอากาศอยูเ่สมอ

・เช็ดไมโครโฟนดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้

・โปรดระวงัไมใ่หม้ีการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม่

สถานบนัเทิง ฯลฯ

สถานท่ีชมุนมุ ฯลฯ

(สถานท่ีจดังาน

แตง่งาน)

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ②



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

โรงภาพยนตร ์โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
⚫ กรณีมีบรกิารคาราโอเกะ

・หา้มคนจ านวนมากรวมกลุม่กนัในหอ้งเดียวกนั

・ระบายอากาศอยูเ่สมอ

・เช็ดไมโครโฟนดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้

・โปรดระวงัไมใ่หมี้การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม่

⚫ สิ่งท่ีกิจการตอังขอรอ้งผูใ้ชบ้รกิาร

・หา้มรบัประทานอาหารรว่มกนัหลายคน

・หา้มรบัประทานอาหารหรือด่ืมเหลา้เป็นระยะเวลานาน

⚫ กรุณาปฏิบตัติามแนวทางจ าแนกตามประเภทกิจการ

⚫ โปรดระวงัไมใ่หมี้การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม่

สถานท่ีชมุนมุ ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานท่ีจดันิทรรศการ ศนูยว์ฒันธรรม ฯลฯ

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญ่ีปุ่ น (เฉพาะสถานท่ีจดังานเลีย้ง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอรต์คลบั ฯลฯ

สวนสนกุ สนามเดก็เลน่ รา้นปาจิงโกะ รา้นเกม ฯลฯ

พิพิธภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์ฯลฯ

หอ้งอาบน า้สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการอาบน า้พรอ้ม
หอ้งสว่นตวั รา้นหอ้งวิดีโอสว่นตวั ฯลฯ

สถานท่ีอาบน า้รวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขบัรถ โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (อืน่ๆ) ①



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

โรงภาพยนตร ์โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ

■กรณีสถานท่ีซึ่งไมมี่การสง่เสียงดงั

※จ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกต＝ิจ านวนคนท่ีสามารถเขา้พืน้ท่ีได้

・จ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกตไิมเ่กิน 5,000 คน : ไมเ่กินจ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกติ

・จ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกตมิากกวา่ 5,000 คน - 10,000 คน : ไมเ่กิน 5,000 คน

・จ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกตมิากกวา่ 10,000 คน : ไมเ่กินครึง่หนึ่งของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกติ

―กรณีท่ีมีการสง่ “แผนเพื่อความปลอดภยัในการปอ้งกนัการตดิเชือ้” ใหก้รุงโตเกียว

อนญุาตใหมี้จ านวนผูใ้ชบ้รกิารตามปกต ิถึงแมว้า่จ านวนลกูคา้

มากกวา่ 5,000 คน หรือเกินครึง่หนึ่งของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกติ

“แผนเพื่อความปลอดภยัในการปอ้งกนัการตดิเชือ้” 

■กรณีสถานท่ีซึ่งมีการสง่เสียงดงั

・ไมเ่กินครึง่หนึ่งของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารปกติ

สถานท่ีชมุนมุ ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานท่ีจดันิทรรศการ ศนูยว์ฒันธรรม ฯลฯ

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญ่ีปุ่ น (เฉพาะสถานท่ีจดังานเลีย้ง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอรต์คลบั ฯลฯ

สวนสนกุ สนามเดก็เลน่ รา้นปาจิงโกะ รา้นเกม ฯลฯ

พิพิธภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์ฯลฯ

หอ้งอาบน า้สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการอาบน า้พรอ้ม
หอ้งสว่นตวั รา้นหอ้งวิดีโอสว่นตวั ฯลฯ

สถานท่ีอาบน า้รวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขบัรถ โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (อืน่ๆ) ②


