
Permohonan

Permohonan Kepada Seluruh Warga Tokyo Terkait COVID-19
○ Saat ini, jumlah penderita COVID-19 sangat banyak. Sungguh berbahaya jika jumlah penderita semakin bertambah.
○ Pemerintah Tokyo mengambil “langkah-langkah prioritas untuk pencegahan penyebaran”. 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.
○ Mohon mengubah kebiasaan hidup Anda, dan berupaya agar orang-orang yang terkena COVID-19 tidak bertambah.

Senin, 21 Juni pukul 00.00 s/d Minggu, 11 Juli pukul 24.00Periode

Warga Tokyo Tetap di rumah

〇 Sebisa mungkin siang malam tetap di rumah. Sebisa mungkin jangan bepergian.
〇 Jangan keluar pada jam sibuk, dan jangan pergi ke tempat kerumunan.
〇 Saat ke restoran atau lainnya, mohon memilih toko yang melakukan pencegahan terhadap    
COVID-19. 
〇 Saat minum alkohol di restoran atau lainnya, mohon untuk tidak lebih dari 2 orang.

Kemudian、 mohon untuk melakukannya kurang dari 90 menit.

Pengusaha toko Permohonan terkait mempersingkat jam buka, dan penyelenggaraan acara, dll

※Silakan lihat halaman berikut



Fasilitas Permohonan

【Restoran】

Restoran (termasuk bar),  kafe dan 

lainnya

（kecuali layanan pesan antar dan 

bawa pulang）

l Jam buka yang diizinkan : 05.00 s/d 20.00

（Daerah Hinobaramura, Okutamamachi, Tousho︓05.00 s/d 21.00）

l Toko yang diizinkan menyajikan alkohol （seluruhnya memerlukan tanda✓）
ü Memiliki “stiker deklarasi pencegahan penyebaran”

ü Memiliki orang yang telah mengikuti pelatihan

“Pemimpin Penanggulangan Corona”

ü Memberi tanda cek di kolom cek Pemerintah Tokyo,

dan menempelkannya di depan toko.

＜Jika Menyajikan Alkohol＞
üTidak lebih dari 2 orang

ü Jam yang diizinkan menyajikan alkohol︓11.00 s/d 19.00

（Daerah Hinobaramura, Okutamamachi, Tousho︓11.00 s/d 20.00）

l Waktu yang diizinkan untuk berada di toko︓kurang dari 90 menit
※Akan berubah jika terjadi peningkatan COVID-19.

l Jangan berkaraoke.

【Fasilitas hiburan, dll】

Klub malam, bar, dll

【Tempat pertemuan,dll】

Aula Pernikahan

stiker deklarasi pencegahan penyebaran

Permohonan Kepada Fasilitas （Restoran, Kafe dan lainnya）



Fasilitas Permohonan

Fasilitas

-Toko

Department Store, pusat 

perbelanjaan, dll

（kecuali toko yang menjual 

kebutuhan penting sehari-hari）

l Jam buka yang diizinkan（kecuali toko yang menjual kebutuhan 

penting sehari-hari）
Fasilitas seluas lebih dari 1.000㎡︓05.00 s/d 20.00

Fasilitas seluas kurang dari 1.000㎡︓sebisa mungkin 05.00 s/d 20.00

（Daerah Hinobaramura, Okutamamachi, Tousho︓sebisa mungkin 05.00 

s/d 21.00)

l Kurangi jumlah orang yang masuk toko. ※

l Jangan menyajikan alkohol.※

l Pengunjung tidak boleh membawa alkohol.※

l Ikuti “Panduan per Jenis Usaha”.

※ Daerah Hinobaramura, Okutamamachi, Tousho, dimohon sebisa 

mungkin mematuhi aturan ini.

Toko Pachinko,

Pusat permainan,dll

Pemandian umum terkait bisnis 
pemandian dengan kamar pribadi,

Fasilitas menonton video dengan 
kamar pribadi,dll

Pemandian umum super, bisnis 
estetika,dll

Permohonan Kepada Fasilitas

じ



Fasilitas Permohonan

Fasilitas

-Acara

Museum, galeri, kebun binatang, dll l Jumlah pengunjung maksimal 5000 orang.※

- Acara dengan keriuhan, batasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari 

kapasitas.※

- Acara tanpa keriuhan、 jumlah pengunjung diizinkan hingga 100% 

kapasitas. ※

l Jam operasional fasilitas

Ketika ada acara︓hingga pukul 21.00

Ketika tidak ada acara︓hingga pukul 20.00

（Daerah Hinobaramura, Okutamamachi, Tousho︓hingga pukul 21.00 

※）

l Kurangi jumlah orang yang masuk ke fasilitas. ※
l Jangan menyajikan alkohol .※
l Pengunjung tidak boleh membawa alkohol. ※
l Ikuti “Panduan per Jenis Usaha”.

※Daerah Hinobaramura, Okutamamachi, Tousho, dimohon sebisa 

mungkin mematuhi aturan ini.

Lapangan bisbol, gimnasium, klub 
olah raga, dan lainnya

Gedung bioskop, teater, gedung 

pertunjukan, dll

Theme park, taman bermain

Tempat perkumpulan, balai 

pertemuan umum, dll

Tempat pameran, balai budaya, dll

Hotel, Ryokan

（hanya ruang pertemuan）

Permohonan Kepada Fasilitas （Acara, dll）


