
ขอความร่วมมอืชาวกรุงโตเกยีวเกีย่วกับไวรัสโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่

○ ขณะนีม้ีผูต้ิดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หมเ่พิ่มขึน้จ านวนมาก เป็นอนัตรายอย่างยิ่ง

○ กรุงโตเกียวจะด าเนินมาตรการปอ้งกนัการระบาดตามแนวทางอย่างเขม้งวด

ตอนนีส้ิ่งท่ีส  าคญัที่สดุคือ การปอ้งกนัไมใ่หจ้  านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หมเ่พิ่มขึน้อีก

○ จงึขอใหท้่านเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตเพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่

ค าขอรอ้ง

ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นกรุงโตเกียว

ผูท้ี่เปิดรา้นคา้ ใหเ้ปิดรา้นในระยะเวลาอนัสัน้ และขอความรว่มมือเก่ียวกบัการจดังานอีเวนต์
※ดรูายละเอียดในหนา้ตอ่ไป

〇 ขอใหท่านพยายามอยู่บา้น
〇 กรุณาอย่าเดินทางเขา้ออกกรุงโตเกียวเท่าท่ีท าได้
〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางในชว่งเวลาและสถานท่ีซึ่งมีผูค้นหนาแน่น
〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยงัสถานท่ีซึ่งไมม่ีหนา้ต่างหรอืที่ไมม่ีการระบายอากาศ
〇 ไมพ่ดูคยุกนัแบบใกล้ๆ  หรอืพดูคยุเสียงดงั
〇 รกัษาระยะห่างระหว่างบคุคล
〇 โปรดสวมหนา้กากอนามยั
〇 ลา้งมือวนัละหลายๆ ครัง้
〇 หากท่านมีความกงัวลใจว่าติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หมห่รอืไม ่ขอใหเ้ขา้รบัการตรวจ PCR

ตัง้แต่เท่ียงคืนของวนัศกุรท่ี์ 21 มกราคม ถึงเท่ียงคืนของวนัอาทิตยท่ี์ 13 กมุภาพนัธ์ตัง้แต่เมื่อไรถึงเมื่อไร



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

รา้นขายอาหารและ
เครื่องดื่ม

⚫ กรุณาปฏิบตัิตามแนวทางจ าแนกตามประเภทกิจการ

⚫ กรณีของร้านที่ได้รับ “เคร่ืองหมายผ่านการตรวจสอบการป้องกนัการติดเชือ้※１” 

(โปรเจ็คการสนับสนุนให้กรุงโตเกยีวตรวจสอบ อยา่งเคร่งครัด) และติดไว้หน้าร้าน

・กรุณาปฏิบตัิตามขอ้ ① หรอื ②

① เวลาที่เปิดท าการได：้ ตัง้แต ่5.00 น. ถึง 21.00 น.

เวลาที่เสริฟ์เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด：้ ตัง้แต ่11.00 น. ถึง 20.00 น.

เวลาที่ลกูคา้น าเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ขา้มาดื่มได：้ ตัง้แต ่11.00 น. ถึง 20.00 น.

② เวลาที่เปิดท าการได：้ ตัง้แต ่5.00 น. ถึง 20.00 น.

ไมเ่สริฟ์เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และลกูคา้ไมน่ าเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ขา้มาดื่ม

・ลกูคา้ที่มาดว้ยกนันั่งโต๊ะเดียวกนัไดไ้มเ่กิน 4 คน/โต๊ะ

ในกรณีที่มีการแสดงใหท้ราบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารไมม่ีใครติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หมจ่ากการ “ตรวจผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุคน※２”

(ตามระเบียบของกรุงโตเกียว) จึงจะใหค้นจ านวนตัง้แต ่5 คนขึน้ไปนั่งรว่มโต๊ะเดียวกนัได้

กรุณาตรวจดเูอกสารที่แสดงวา่ ทกุคนไมม่ีใครติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม่

・ปฏิบตัิตามกฎของโปรเจ็ค “การสนบัสนนุใหก้รุงโตเกียวตรวจสอบอยา่งเครง่ครดั”

สถานบนัเทิง ฯลฯ

สถานท่ีชมุนมุ ฯลฯ
(สถานท่ีจดังาน
แตง่งาน)

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ①

※１

※２



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

รา้นขายอาหารและ
เครื่องดื่ม

⚫ กรณีของร้านที่ไม่ไดรั้บ “เคร่ืองหมายผ่านการตรวจสอบการป้องกันการติดเชือ้※” / ไม่ได้ติดไว้หน้าร้าน

・เวลาที่เปิดท าการได：้ ตัง้แต ่5.00 น. ถึง 20.00 น.

หา้มเสริฟ์เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

หา้มลกูคา้น าเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์าเอง

・ลกูคา้ที่มาดว้ยกนันั่งโต๊ะเดียวกนัไดไ้มเ่กิน 4 คน/โต๊ะ

⚫ 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

・หา้มรบัประทานอาหารหรือด่ืมเหลา้เป็นระยะเวลานาน

⚫ ใหค้นเขา้รา้นหรือสถานท่ีเป็นจ านวนนอ้ย

⚫ กรุณาปฏิบตัติามแนวทางจ าแนกตามประเภทกิจการ

⚫ โปรดระวงัไมใ่หมี้การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม่

สถานท่ีชมุนมุ ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานท่ีจดันิทรรศการ ศนูยว์ฒันธรรม ฯลฯ

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญ่ีปุ่ น (เฉพาะสถานท่ีจดังานเลีย้ง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอรต์คลบั ฯลฯ

สวนสนกุ สนามเดก็เล่น รา้นปาจิงโกะ รา้นเกม ฯลฯ

พิพิธภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์ฯลฯ

หอ้งอาบน า้สาธารณะที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการอาบน า้พรอ้มหอ้งส่วนตวั 
รา้นหอ้งวดิีโอส่วนตวั ฯลฯ

สถานท่ีอาบน า้รวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขบัรถ โรงเรียนกวดวชิา ฯลฯ

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (อืน่ๆ) ①



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

โรงภาพยนตร ์โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
■กรณีงานอเีวนต์ทีไ่ม่มกีารส่งเสียงดงั

※จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติ＝จ ำนวนคนท่ีสำมำรถเขำ้พ้ืนท่ีได้

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติไม่เกิน 5,000 คน

→ ไม่เกินจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติ

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติตั้งแต่ 5,001 คน

→ ไม่เกิน 5,000 คน

―กรณีทีม่กีารส่ง “แผนเพ่ือความปลอดภัยในการป้องกนัการตดิเช้ือ※１” ให้กรุงโตเกยีว

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติตั้งแต่ 5,001-20,000 คนและมีลูกคำ้ตั้งแต่ 5,001 คน

→ไม่เกินจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติ

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติตั้งแต่ 20,001 คนและมีลูกคำ้ตั้งแต่ 5,001 คน

→ไม่เกิน 20,000 คน

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติตั้งแต่ 20,001 คน มีลูกคำ้ตั้งแต่ 5,001 คน

และมีการแสดงใหท้ราบวา่ผูใ้ชบ้รกิารไมม่ีใครติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หมจ่ากการ “ตรวจผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุคน※2”

→ไม่เกินจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติ

สถานท่ีชมุนมุ ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานท่ีจดันิทรรศการ ศนูยว์ฒันธรรม ฯลฯ

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญ่ีปุ่ น (เฉพาะสถานท่ีจดังานเลีย้ง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอรต์คลบั ฯลฯ

สวนสนกุ สนามเดก็เล่น รา้นปาจิงโกะ รา้นเกม ฯลฯ

พิพิธภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์ฯลฯ

หอ้งอาบน า้สาธารณะที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการอาบน า้พรอ้มหอ้งส่วนตวั 
รา้นหอ้งวดิีโอส่วนตวั ฯลฯ

สถานท่ีอาบน า้รวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขบัรถ โรงเรียนกวดวชิา ฯลฯ

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (อืน่ๆ) ②

※１

※2



สถานที่ สิ่งทีข่อความร่วมมือ

โรงภาพยนตร ์โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
■กรณงีานอเีวนต์ทีม่ีการส่งเสียงดัง

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติตั้งแต่ 5,001-10,000 คน

→ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติ

・หำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรปกติตั้งแต่ 10,001 คน

→ไม่เกิน 5,000 คน

สถานท่ีชมุนมุ ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานท่ีจดันิทรรศการ ศนูยว์ฒันธรรม ฯลฯ

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญ่ีปุ่ น (เฉพาะสถานท่ีจดังานเลีย้ง)

สนามเบสบอล โรงยิม สปอรต์คลบั ฯลฯ

สวนสนกุ สนามเดก็เล่น รา้นปาจิงโกะ รา้นเกม ฯลฯ

พิพิธภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์ฯลฯ

หอ้งอาบน า้สาธารณะที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการอาบน า้พรอ้มหอ้งส่วนตวั 
รา้นหอ้งวดิีโอส่วนตวั ฯลฯ

สถานท่ีอาบน า้รวม นวดสปา ฯลฯ

โรงเรียนสอนขบัรถ โรงเรียนกวดวชิา ฯลฯ

สถานทีซ่ึง่ขอความร่วมมอื (อืน่ๆ) ③


