
〇 धेरै मान्छे हुने समयमा वा धेरै मान्छे भएको ठाउँमा नजानुहोस । 
〇 यात्रा वा व्यापारले गर्ाा टोक्योमा आवतजावत गर्ाा ववशषे सावधानी

अपनाउनुहोस । 
〇 रेस्टुरेन्टहरू आदर् रातत 9 बजे बन्र् हुन्छ 
〇 बाटो वा पाका मा भेला भएर मदर्रा सेवन नगनुाहोस । 

नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 बारे टोक्यो महानगरपाललकाले अनुरोध गर्दछ
○ टोक्यो महानगरपाललकामा भएको आपतकालीन स्स्िततको घोषणा लसद्धधयो 
○ साि ैनोभल कोरोना COVID-19 बाट सङ्क्रमण हुने व्यस्क्तको सङ्क््या बढ्यो भने खतरनाक हुन्छ खतरा छ 
○ टोक्यो महानगरपाललकाले ररबाउस्न्िङ रोक्न उपायहरू अपनाउनेछ 

हाल महत्त्वपणूा कुरा भनेको नोभल कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण हुनेहरूको सङ्क््या बढ्न नदर्न ुहो 
○ नोभल कोरोना COVID-19 हुन नदर्न आफ्नो जीवनशलैी पररवतान गनुाहोस । भन्ने अनरुोध छ  

अनरुोध

टोक्योका बालसन्र्ाहरू

पसल सञ्चालकहरू पसल खुल्ला राख्न ेसमय छोटो पाने, इभेन्ट आदर्बारे अनुरोध 
※अको पानामा हेनुाहोस । 

अक्टोबर 1 ताररख (शरुबार) बबहानको ० बजेरे्खख अक्टोबर 24 ताररख (आइतबार) रातत 12 बजेसम्मकदहलेरे्खख कदहलेसम्म



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेस्टुरेन्ट
◎ “ववस्ततृ परीक्षण र TOKYO सपोटा” प्रोजेक्टबाट “सङ्क्रमण रोकिामको लाधग ववस्ततृ

परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त भएर पसलको अगाडि टाँलसएको पसल
・पसल खोल्न सककने समय: बबहान 5 बजेरे्खख रातत 9 बजेसम्म
・एउटा समूहमा जम्मा 4 जनाले एउटै टेबुल प्रयोग गना सक्छन । 
・बबहान 11 बजेरे्खख रातत 8 बजेसम्म, मदर्रा उपलब्ध गराउन सककन्छ र ग्राहकहरू 
आफैले मदर्रा ललएर आउन सक्छन । 

“सङ्क्रमण रोकिामको लाधग ववस्ततृ परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त नभएको ／ पसलको अगाडि नटाँलसएको पसल
・पसल खोल्न सककने समय: बबहान 5 बजेरे्खख रातत 8 बजेसम्म
・मदर्रा उपलब्ध नगराउनुहोस ।  ग्राहकहरू आफैले मदर्रा ललएर आउन पतन सक्रै्नन । 

⚫ कारावके भएको पसल
रेस्टुरेन्ट र ककफ पसल： कारावके प्रयोग नगनुाहोस । 
रेस्टुरेन्ट र ककफ पसलको अलावा： एउटा कोठामा धेरै जना भेला नहुनुहोस । 

सधैँ सफा हावा पास हुन दर्नुहोस । 
नोभल कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुनरे्खख सावधानी अपनाउनहुोस । 

मनोरञ्जन 
सुववधा आदर्

ब्याङ्क्कट हल

(वववाह हल)

अनुरोध गररने सुविधाहरू (रेस्टुरेन्ट・कफि सप आदर्)

※



अनुरोध गररने सुविधाहरू (रेस्टुरेन्ट・कफि सप आदर्)
सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेस्टुरेन्ट

・पसलमा काम गनेहरू चादहँ सम्भव भएसम्म PCR जाँच गनुाहोस । 
・पसलमा प्रवेश गने मातनसहरूको सङ्क््या कम गराउनुहोस । 
・ज्वरो आएको मातनसलाई पसलमा प्रवेश गना नदर्नुहोस । 
・आफ्नो हात सधैँ सफा बनाउन सक्ने उपाय लमलाउनुहोस ।  ककटाणुमुक्त राख्नुहोस ।  
・काम गने ठाउँ सधैँ सफा राख्नुहोस ।  ककटाणुमुक्त गनुाहोस ।  
・पसलमा प्रवेश गनेहरूलाई अतनवाया रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गनुाहोस । 
・ज्वरो आएको मातनस, मास्क नलगाएको मातनस, हातलाई ककटाणुमुक्त नगने मातनसलाई 
पसलमा प्रवेश गना नदर्नुहोस । 
・पसलमा कोही मास्क नलगाइकन बोल्छ, ठूलो आवजमा बोल्छ वा नस्जक आएर बोल्छ भने 
उसलाई पसलबाट तनस्कन अनुरोध गनुाहोस । 
・पसलमा सफा हावा सधैँ पास हुन दर्नुहोस । 
・कुराकानी गर्ाा नोभल कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुन नदर्न आफू बसेको लसटलाई
टाढा साने वा अनुहार-अनुहारको बबचमा पादटासन राख्न्ने आदर् गनुाहोस ।  
・“व्यवसायको तनरे्शन” पछ्याउनुहोस । 

मनोरञ्जन 
सुववधा आदर्

ब्याङ्क्कट हल

(वववाह हल)
पादटासन



अनुरोध गररने सवुिधाहरू (पसल)

सुविधा-उर्ाहरण अनुरोध गररने कुराहरू

डिपाटामेन्ट स्टोर・
सवपङ सेन्टर आदर्
（रै्तनक जीवनको लाधग आवश्यक
सामानहरू बेच्ने ठाउँको अलावा）

⚫ पसल खोल्न सककने समय: बबहान 5 बजेरे्खख रातत 9 बजेसम्म

⚫ मदर्रा उपलब्ध नगराउनुहोस । 

⚫ ग्राहकले पसलमा मदर्रा ललएर आउन सक्रै्न 

⚫ कारावके भएको पसल
・एउटा कोठामा धेरै जना भेला हुन नदर्नुहोस । 
・सधैँ सफा हावा पास हुन दर्नुहोस । 
・नोभल कोरानाबाट सङ्क्रमण हुन नदर्न सावधानी अपनाउनुहोस । 

पाधचन्को पसल,
गेम सेन्टर आदर्

व्यस्क्तगत कोठा भएको बाि
व्यवसायसँग सम्बस्न्धत पस्ब्लक
बािहाउस, व्यस्क्तगत कोठा भएको
लभडियो पसल आदर्

सुपर पस्ब्लक बाि, सोन्र्या सेवा 
उद्योग आदर्



अनुरोध गररने सुविधाहरू (पसल)

सुविधा-उर्ाहरण अनुरोध गररने कुराहरू

डिपाटामेन्ट स्टोर・
सवपङ सेन्टर आदर्
（रै्तनक जीवनको लाधग आवश्यक 
सामानहरू बेच्ने ठाउँको अलावा）

・पसलमा काम गनेहरू चादहँ सम्भव भएसम्म PCR जाँच गनुाहोस । 
・पसलमा प्रवेश गने मातनसहरूको सङ्क््या कम गनुाहोस । 
・ज्वरो आएको मातनसलाई पसलमा प्रवेश गना नदर्नहुोस । 
・आफ्नो हात सधैँ सफा बनाउन सक्ने उपाय लमलाउनहुोस ।  ककटाणुमकु्त राख्नुहोस ।  
・काम गने ठाउँ सधैँ सफा राख्नुहोस ।  ककटाणुमकु्त गनुाहोस ।  
・पसलमा प्रवेश गनेहरूलाई अतनवाया रूपमा मास्क लगाउन अनरुोध गनुाहोस । 
・ज्वरो आएको मातनस, मास्क नलगाएको मातनस, हातलाई ककटाणुमकु्त नगने मातनसलाई
पसलमा प्रवेश गना नदर्नहुोस । 
・पसलमा कोही मास्क नलगाइकन बोल्छ, ठूलो आवजमा बोल्छ वा नस्जक आएर बोल्छ भने 
उसलाई पसलबाट तनस्कन अनरुोध गनुाहोस । 
・पसलमा सफा हावा सधैँ पास हुन दर्नहुोस । 
・कुराकानी गर्ाा नोभल कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुन नदर्न आफू बसेको लसटलाई टाढा सानुाहोस । 
वा अनहुार-अनहुारको बबचमा पादटासन राख्नुहोस । 
・“व्यवसायको तनरे्शन” पछ्याउनहुोस । 

पाधचन्को पसल,
गेम सेन्टर आदर्

व्यस्क्तगत कोठा भएको बाि 
व्यवसायसँग सम्बस्न्धत पस्ब्लक
बािहाउस, व्यस्क्तगत कोठा भएको 
लभडियो पसल आदर्

सपुर पस्ब्लक बाि, सोन्र्या सेवा 
उद्योग आदर्

पादटासन



सुविधा-उर्ाहरण अनुरोध गररएका कुराहरू
सङ्क्ग्रहालय, कला सङ्क्ग्रहालय, 
धचडियाखाना आदर्

■चको नकराउने इभेन्ट
※क्षमता=प्रवेश गने ग्राहकहरूको सङ्क््या
・5,000 वा त्योभन्र्ा कम क्षमता भएको：क्षमताले भ्याएसम्म
・5,000 भन्र्ा बढी ～10,000 जना वा कम क्षमता भएको：5,000 जना सम्म
・10,000 भन्र्ा बढी ～20,000 जना वा कम क्षमता भएको：क्षमताको आधासम्म
・20,000 भन्र्ा बढी क्षमता भएको：10,000 जनासम्म
■चको कराउने इभेन्ट（☑र्वुमैा आवश्यक छ）
☑10,000 जना सम्म
☑क्षमताको 50％ सम्म

⚫ सवुवधा खोल्न सक्ने समय ： बबहान 5 बजेरे्खख रातत 9 बजेसम्म
⚫ मदर्रा उपलब्ध नगराउनहुोस । 
⚫ ग्राहकले सवुवधालभत्र मदर्रा ललएर आउन पतन सक्रै्न 
⚫ कारावके गना सककने पसल
・एउटा कोठामा धेरै जना भेला हुन नदर्नहुोस । 
・सधैँ सफा हावा पास हुन दर्नहुोस । 
・नोभेल कोरानाबाट सङ्क्रमण हुन नदर्न सावधानी अपनाउनहुोस । 

बेसबल कफल्ि, व्यायामशाला,
खेलकुर् क्लब आदर्

मलुभ धिएटर, धिएटर, मनोरञ्जन 
हल आदर्

धिम पाका , मनोरञ्जन पाका

सम्मेलन हल, पस्ब्लक हल आदर्

प्रर्शानालय, साँस्कृततक सेन्टर आदर्

होटेल・ऱ्योकान 
(ब्याङ्क्क्वेट हल मात्र)

अनुरोध गररने सवुिधाहरू (इभेन्ट)



सुविधा-उर्ाहरण अनुरोध गररएका कुराहरू
सङ्क्ग्रहालय, कला सङ्क्ग्रहालय, 
धचडियाखाना आदर् ・सुववधामा काम गनेहरू चादहँ सम्भव भएसम्म PCR जाँच गनुाहोस । 

・सुववधालभत्र प्रवेश गने मातनसहरूको सङ्क््या कम गनुाहोस । 
・ज्वरो आएको मातनसलाई सुववधालभत्र प्रवेश गना नदर्नुहोस । 
・आफ्नो हात सधैँ सफा बनाउन सक्ने उपाय लमलाउनुहोस ।  ककटाणुमुक्त 
राख्नुहोस ।  
・काम गने ठाउँ सधैँ सफा राखु्नहोस ।  ककटाणुमुक्त गनुाहोस ।  
・सुववधालभत्र प्रवेश गनेहरूलाई अतनवाया रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गनुाहोस । 
・ज्वरो आएको मातनस, मास्क नलगाएको मातनस, हातलाई ककटाणुमुक्त नगने
मातनसलाई सुववधालभत्र प्रवेश गना नदर्नुहोस । 
・सुववधालभत्र कोही मास्क नलगाइकन बोल्छ, ठूलो आवजमा बोल्छ वा नस्जक 
आएर बोल्छ भने उसलाई सुववधालभत्रबाट तनस्कन अनुरोध गनुाहोस । 
・सुववधालभत्र सफा हावा सधैँ पास हुन दर्नुहोस । 
・कुराकानी गर्ाा नोभल कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुन नदर्न आफू बसेको लसटलाई 
टाढा सानुाहोस । वा अनुहार-अनुहारको बबचमा पादटासन राख्नुहोस । 
・“व्यवसायको तनरे्शन” पछ्याउनुहोस । 

बेसबल कफल्ि, व्यायामशाला,
खेलकुर् क्लब आदर्

मलुभ धिएटर, धिएटर, मनोरञ्जन 
हल आदर्

धिम पाका , मनोरञ्जन पाका

सम्मेलन हल, पस्ब्लक हल आदर्

प्रर्शानालय, साँस्कृततक सेन्टर आदर्

होटेल・ऱ्योकान 
(ब्याङ्क्क्वेट हल मात्र)

अनुरोध गररने सुविधाहरू (इभेन्ट)

पादटासन


