
Pedidos a todos em Tóquio sobre o novo coronavírus COVID-19.
○ O número de pessoas com o COVID-19 é muito alto. Se o número aumentar, será perigoso.
○ Declaramos estado de emergência em Tóquio. O que precisamos fazer agora é ficar em casa o máximo possível
e não sair.

O mais importante agora é ficar o mais possível em casa e evitar ficar se encontrando com outras pessoas.
○ A declaração de estado de emergência é um pedido para que você mude sua vida.

A partir de segunda-feira 12 de julho das 0h até domingo 22 de agosto 0h.Quanto tempo

Pedido

Pessoas que vivem em 
Tóquio

Para quem tem loja Pedidos de fechamento, horários reduzidos, eventos, etc.
※ Por favor, veja a próxima página.

Por favor, fique em casa.
○ Por favor, fique em casa o máximo possível, dia e noite. Por favor, não
evite sair quanto possível.
○ Por favor, não entre ou saia de Tóquio.
○ Não saia em horários cheios ou vá a lugares lotados.
○ Escolha restaurantes e outros estabelecimentos onde se previne do 
COVID-19. 
○ Não se junte na rua ou em um parque para beber álcool.



Instalações solicitadas (restaurante, cafeteria, etc.)
Instalações Pedido

Restaurante,.e
tc,

＜Bares que serve álcool,  karaoke, e permite aos clientes trazer seu próprio álcool para o local＞
l Por favor feche ou folgue
＜Sem álcool, sem karaoke, sem clientes autorizados a trazer álcool para a loja.＞
l Pode abrir a loja entre 17:00 e 20:00 horas
l Pedido

・Se você trabalha em uma loja, por favor, faça o máximo de testes PCR possíveis.
・Reduzir o número de pessoas que entram na loja.
・Não deixe ninguém com febre entrar na loja.
・Certifique-se de que as mãos estejam sempre limpas. Mantenha o desinfetante disponível.
・Mantenha sempre limpa a área onde você trabalha. Desinfetar.
・Por favor, certifique-se de que todos que entram na loja usem uma máscara.
・Não deixe entrar na loja ninguém que não esteja usando máscara ou que não tenha desinfetado suas

mãos.
・Se alguém na loja estiver falando sem máscara ou em voz alta, por favor, peça-lhes que saiam da loja.
・Mantenha o ar em suas instalações fresco.
・Para evitar novas coroas ao falar, sente-se mais longe ou coloque uma divisória entre seus rostos.
・Por favor, siga as 「Diretrizes da Indústria.」

l O local do casamento deve ser todo acima, mais 1,5 horas ou menos, com um máximo de 50 pessoas ou
50% da capacidade total, o que for menor.

Instalações de 
entreteniment
o, etc.

Salão de 
banquetes, etc.
(Salão de 
Casamento)

Repartições



Instalções .Ex Pedido

Instalaçõe

s

-Lojas

Lojas de departamento
Centro comercial, etc.
(exceto para necessidades
diárias)

l Horário de abertura (exceto para as 
necessidades diárias)
Instalações maiores: das 5h às 20h   
Menos de 1.000 m2: 5h às 20h, se possível

l Por favor, reduza o número de pessoas que 
entram na loja.

l Por favor, não servir álcool.
l Os clientes não estão autorizados a trazer álcool

para a loja.
l Por favor, não use karaoke.
l Por favor, siga as 「Diretrizes da Indústria.」

Pachinko 
Centro de jogos, etc.

Balneário público com quartos 
privados, etc.
Lojas de vídeo privadas, etc.

Banhos Super Públicos, etc.
Estética, etc.

Pedidopara as Instalções



Instalações-Ex Pedido

Instalações 

- Eventos

Museus, galerias de arte, 
zoológicos, etc.

l O número de convidados deve ser limitado a 50% do número total de 
pessoas que podem entrar.

Se o local puder abrigar mais de 10.000 pessoas, o número de 
convidados deve ser limitado a 5.000.
l Quando você pode abrir suas instalações

Quando há um evento: até 21h
Quando não há evento: instalações maiores que 1.000m2 : até 20h
Instalações com menos de 1.000m2 : até as 20h, se possível

l Por favor, mantenha o número de pessoas que entram nas instalações
em um número mínimo.

l Por favor, não servir álcool.

l Favor não servir bebidas alcoólicas e não permitir a entrada de 

hóspedes com álcool no local.

l Por favor, não use karaoke.

l Por favor, siga as 「Diretrizes da Indústria.」

Estádios de beisebol, ginásios
Clubes esportivos, etc.

Cinemas, teatros, salas de artes
cênicas, etc.

Parques temáticos, parques de 
diversão

Salas de reunião, salões públicos, 
etc.

Salão de Exposições, Centro 
Cultural, etc.

Hotéis, Pousadas
(somente salão de banquetes)

Instalaçõesrequisitadas(eventos, etc.)


