नोभल कोरोनाभाइरस को�भड 19 बारे टोक्यो महानगरपा�लकाले �नम्न अनुरोध गरेको छ
○ हाल नोभल कोरोनाभाइरस को�भड-19 बाट सं�मण �ने ���को संख्या धेरै छ। अझै बढ्यो भने खतरा �न्छ।
○ टोक्यो महानगरपा�लकामा आपत्कालीन अव�ाको घोषणा ग�रएको छ। हालको अव�ामा मह�वपूणर् कुरा भनेको सकेसम्म घरमा बस्ने र घरबाट न�न�स्कने हो।
त्यसप�छ अ�लाई भेट्न,े कुरा गन� जस्ता कायर्ह� नगन� कुरा हो।
○ आपत्कालीन अव�ाको घषणाको अथर् सबैले आफ्नो दै �नक जीवनका ग�त�व�धह� प�रवतर्न गनुर्होस् भ�े हो।

क�हलेदे�ख क�हलेसम्म
とう きょう と

अ��ल 25 ता�रख (आइतबार) �बहानको０बजे

टोक्यो महानगरपा�लकामा बसोबास गन� ���

घरमा बस्नुहोस्
○ सकेसम्म घरमा बस्नुहोस्।

सकेसम्म घर बा�हर न�नस्कनुहोस्।

○ गो�न वीइक (GW) मा या�ा नगनुर्होस्।
○ सध� सँगै न�ने ���सँग अनलाइनमा भेट्नुहोस्।

खाना खाने बेला
○ प�रवार र सँगै बसोबास गन� ���सँग खाना खानुहोस्।
○ सडक र पाकर्मा जम्मा भएर म�दरा सेवन नगनुर्होस्।

दे �ख

मे 11 ता�रख (मंगलबार) रा�तको 12 बजेसम्म
みせ

पसल सञ्चालन गन� ���

बन्द गनुर्होस् वा समय छोट्याउनुहोस्
【रेस्टु रेन्ट आ�द】
① अनुरोध ग�रएका पसलह�: म�दरा �दान गन� रेस्टु रेन्ट, काराओके आ�द
अनुरोध ग�रएको कुरा: बन्द गनुर्होस्

② अनुरोध ग�रएका पसलह�: ① बाहेकमा पन� पसलह�

पसल खोले प�न �ने समय: �बहानको５बजेदे�ख रा�तको８बजेसम्म

【इभेन्ट गन� पसल※】
○ अनुरोध ग�रएका कुराह�: हेन� मान्छे (दशर्क) लाई �वेश नगराउनुहोस्।
※�थएटर, सभा �ल, खेलकुद सु�वधा, मनोर�न पाकर् आ�द

सु�वधाह�को बारेमा ― बन्द गनर् अनुरोध
●सु�वधाको साइज अनुसार फरक छन्
सु�वधाह�
�थएटर आ�द
�ापा�रक सु�वधा
खेलकुद सु�वधा
खेल-मनोर�न सु�वधा
सङ् �हालय आ�द
मनोर�न सु�वधा
सेवा �दान उद्योग

अनुरोध ग�रएका कुराह�

उदाहरणह�
�सनेमा हल, प्लानेटे�रयम आ�द
स�पङ सेन्टर, �डपाटर् मन्े ट स्टोर, सुपरमाक�ट, क�म्बनी, �ग स्टोर, पे�ोल
प�

आ�द

�ायामशाला, सुइ�मङ पुल, इनडोर टे �नस कोटर्

आ�द

【1,000㎡ भन्दा फरा�कलो सु�वधा】

ब�लङ गन� ठाउँ , �ोटर् क्लब,

●बन्द गनुर्होस्

पा�चन्को पसल, गेम सेन्टर आ�द
सङ् �हालय, कला सं�हालय, एक्वे�रयम, �च�डयाखाना

आ�द

���गत कोठा भएको �भ�डयो पसल, ���गत कोठा भएको बाथ
�वसायसँग सम्ब��त प�ब्लक बाथहाउस, बे�टङ �टकट �ब�� �ल
आ�द
प�ब्लक बाथ, नेल सलोन,
सौन्दयर् सेवा उद्योग

आ�द

【1,000㎡ वा सोभन्दा सानो सु�वधा】
●सकेसम्म बन्द गनुर्होस्

इभेन्ट आ�दको बारेमा ― अनुरोध
●इभेन्टबारे अनुरोध ー सु�वधा अनुसार फरक छन्
・हेन� मान्छे (दशर्क) लाई सु�वधामा �वेश नगराउनुहोस्

●अनुरोध ग�रएका सु�वधाह�
सु�वधाह�
�थएटर आ�द
सभा �ल आ�द

उदाहरणह�

अनुरोध ग�रएका कुराह�

�थएटर , अवलोकन �ल आ�द
सभा �ल, प�ब्लक हल

●हेन� मान्छे (दशर्क) लाई सु�वधामा �वेश

आ�द

�दशर्नालय

�दशर्नालय, रेन्टल सम्मेलन कोठा

होटे ल आ�द

होटे ल, र्योकान (सभाको ला�ग �योग ग�रने ठाउँ मा�)

खेलकुद सु�वधा

बेसबल �फ�, गल्फ कोसर्, ब्या�टङ अभ्यास गन� ठाउँ

मनोर�न �ल

�थम पाकर्, मनोर�न पाकर्

नगराउनुहोस्

आ�द

【खेलकुद सु�वधाको ���लाई अनुरोध】
・�वेश गराउने ���को संख्या घटाउनुहोस्
आ�द

・म�दरा उपल� नगराउनुहोस्
・�स�द्धने समय छोट्याउनुहोस् (～20 बजेसम्म)

