
Pakiusap sa Lahat ng Taga-Tokyo Tungkol sa COVID-19

○ Napakarami na ng mga taong nahahawaan ng COVID-19 ngayon. Magiging mapanganib kung dadami ang bilang nito.

○ Isinasagawa sa Tokyo ang “Mga Higit na Hakbang Para Iwasan ang Pagkalat ng Virus, atbp.” Mahalaga ngayon na manatili sa bahay

hangga’t maaari at hindi lumabas, hindi lumipat sa ibang lugar ang mga tao, at iwasang makita o kausapin ang iba.

○ Baguhin ang istilo ng pamumuhay para hindi dumami ang mga taong mahawaan ng COVID-19.

Mula 12:00 nang hatinggabi ng Hunyo 21 (Lunes) hanggang 12:00 nang hatinggabi ng Hulyo 11 (Linggo)Kailan

Sa mga taong 

nakatira sa Tokyo

Manatili sa inyong bahay

〇 Manatili sa inyong bahay sa araw at gabi hangga’t maaari, at iwasang lumabas.

〇 Iwasang lumabas sa oras kung kailan may maraming tao, at iwasan din na pumunta sa 

lugar kung saan may maraming tao.

〇 Kung kakain sa labas, piliin ang restawran na gumagawa ng mga hakbang laban sa 

impeksiyon sa COVID-19.

〇 Kung iinom ng alak sa restawran, atbp., limitahan ang bilang ng tao sa dalawa sa isang      

grupo, at limitahan din ang oras sa loob ng 90 minuto. 

Sa mga may-ari 

ng tindahan o negosyo

May pakiusap na gawing maikli ang oras ng pagbukas, at tungkol sa mga event

※Tingnan ang susunod na mga pahina.

Pakiusap



Pasilidad Detalye ng pakiusap

【Kainan at inuman】

Restawran (kasali rin ang inuman), 

coffee shop, atbp.

(Maliban sa delivery / take-out service)

⚫ Oras kung kailan ipinahihintulot na magbukas ng tindahan: 5:00 a.m. ~ 8:00 p.m.

(Hinohara Village, Okutama Town, at mga isla: 5:00 a.m. ~ 9:00 p.m.)

⚫ Mga tindahang pinahihintulutang maglabas ng alak

(Dapat nakaabot sa lahat ng 3 kahilingan sa ibaba)

✓ Naglalagay ng “Sticker ng Deklarasyon ng 

Lubusang Pag-iwas sa Impeksiyon”

✓ May taong nakatanggap ng pagsasanay bilang 

“lider sa mga hakbang laban sa COVID-19”

✓ Naglalagay sa harap ng tindahan ng checklist 

ng Tokyo na namarkahan na

<Kung ilalabas ang alak>

✓ Hanggang sa 2 tao sa isang grupo

✓ Oras kung kailan ipinahihintulot na ilabas ang alak: 11:00 a.m. ~ 7:00 p.m.

(Hinohara Village, Okutama Town, at mga isla: 11:00 a.m. ~ 8:00 p.m.)

⚫ Oras na ipinahihintulot sa mga bisita na manatili sa tindahan: Sa loob ng 90 minuto

※Magbabago ito depende sa pagdami ng mahahawaan ng COVID-19.

⚫ Huwag mag-karaoke.

【Pasilidad para sa paglilibang】

Cabaret, hostess bar, at atbp.

【Lugar para sa meeting, atbp.】

Wedding hall

Sticker ng 

Deklarasyon ng Lubusang 

Pag-iwas sa Impeksiyon

Pakiusap Para sa mga Pasilidad (Restawran, Coffee Shop, atbp.)



Pasilidad- halimbawa Detalye ng pakiusap

Pasilidad

- tindahan

Department store, shopping center, atbp.

(Maliban sa mga tindahan para sa pang-araw-

araw na pangangailangan)

⚫ Oras kung kailan ipinahihintulot na magbukas ng tindahan

(Maliban sa mga tindahan para sa pang-araw-araw na pangangailangan)

Pasilidad na mahigit sa 1,000 ㎡ ang lawak: 5:00 a.m. ~ 8:00 p.m.

Pasilidad na 1,000 ㎡ o pababa ang lawak: 5:00 a.m. ~ 8:00 p.m. hangga’t maaari

(Hinohara Village, Okutama Town, at mga isla: 5:00 a.m. ~ 9:00 p.m. hangga’t maaari)

⚫ Limitahan ang bilang ng mga taong papasok sa tindahan.※

⚫ Hindi ipinahihintulot na ilabas ang alak.※

⚫ Hindi rin ipinahihintulot na magdala ng alak sa loob ng tindahan ang mga 

bisita.※

⚫ Sumunod sa “Guideline Para sa Bawat Uri ng Negosyo”.

※Para sa Hinohara Village, Okutama Town, at mga isla, pakisuyong 

sumunod sa mga ito hangga’t maaari. 

Pachinco parlor, game center, atbp.

Pampublikong bathhouse sa negosyo ng 

bathhouse na may pribadong kuwarto, 

private video shop, atbp.

Malaking public bath, esthetic salon, 

atbp.

Pakiusap Para sa mga Pasilidad



Pasilidad- halimbawa Detalye ng pakiusap

Pasilidad

- event

Museum, art museum, zoo, atbp.
⚫ Limitahan sa 5,000 o pababa ang bilang ng mga bisita.※

−Kung magsasalita nang malakas ang mga tao: Limitahan ang bilang ng 

mga bisita sa 50 percent ng aktuwal na capacity.※

−Kung hindi magsasalita nang malakas ang mga tao: Ipinahihintulot na 

ipasok ang mga bisita hanggang sa aktuwal na capacity.※

⚫ Oras kung kailan ipinahihintulot na magbukas ng pasilidad

Kapag may event: Hanggang sa 9:00 p.m.

Kapag walang event: Hanggang sa 8:00 p.m.

(Hinohara Village, Okutama Town, at mga isla: Hanggang sa 9:00 p.m.※)

⚫ Limitahan ang bilang ng mga taong papasok sa pasilidad.※

⚫ Hindi ipinahihintulot na ilabas ang alak.※

⚫ Hindi rin ipinahihintulot na magdala ng alak sa loob ng pasilidad ang mga  

bisita.※

⚫ Sumunod sa “Guideline Para sa Bawat Uri ng Negosyo”.

※Para sa Hinohara Village, Okutama Town, at mga isla, pakisuyong 

sumunod sa mga ito hangga’t maaari. 

Baseball stadium, gym, 

sports club, atbp.

Sinehan, teatro, entertainment hall, atbp.

Theme park, amusement park

Lugar para sa meeting, public hall, atbp.

Exhibition hall, cultural hall, atbp.

Hotel, ryokan 

(sa banquet hall lang)

Pakiusap Para sa mga Pasilidad (Event, atbp.)


