
अनरुोध

नोभल कोरोनाभाइरस COVID-19 बारे टो.यो महानगरपा4लकामा हुनेह6लाई अनुरोध गरेको छ

○ हाल नोभल कोरोना COVID-19 बाट स-.मण हुने 3यि6तको स-8या धेरै छ। अझै ब?यो भने खतरानाक हुAछ।
○ टो6यो महानगरपाDलकाले “कोरोना भाइरस फैDलन नHदन अपातकालJन उपायहL” अपनाउनेछ। हालको अवOथामा महQवपूणS कुरा

भनेको सकेसTम घरम ैबOने र घरबाट नVनOकने हो। माAछेहL यताउता नजाने हो। अVन अLलाई भेYने, कुराकानी गन\ जOतो 
कायSहL नगन\ हो।

○ आ^नो जीवनशलैJ प`रवतSन गनुSहोस,् जसले गदाS नोभल कोरोना COVID-19 अLलाई सनS पाउँदैन।

जनु 21 ता`रख (सोमबार) eबहान 0 बजेदेgख जलुाइ 11 ता`रख (आइतबार) राVतको 12 बजेसTमकHहलेदेgख कHहलेसTम?

महानगरपा,लकाका 
बा,स2दाह4

घरमा बOनहुोस ्

〇 सकेसTम Hदनमा वा राती घरम ैबOनहुोस।् सकेसTम बाHहर नजानहुोस।्

〇 धेरै माAछे हुने समयमा वा धेरै माAछे भएको ठाउँमा बाHहर नजानहुोस।्

〇 रेOटुरेAट आHद जाँदा नयाँ कोरोना COVID-19 को सं.मण हुन नHदने पसल छाAनहुोस।्

〇 रेOटुरेAट आHदमा मHदरा mपउँदा 2 वा सोभAदा कम माVनस माn जानहुोस।्
अVन 90 DमनेटसTम माn बOनहुोस।्

पसल स5चालकह4 पसल बAद गन\ समय छोटो पान\, इभेAट आHदबारे  अनरुोध 

※अकp पानामा हेनुSहोस ्



स#ुवधा अनरुोध ग-रने कुराह1

【रे$टुरे'ट】

रे$टुरे'ट (इजाकाया प0न)・

क3फ सप आ7द

（होम ड=ेलभर@ वा टेक-आउट सेवाबाहेक）

l पसल खोFन स3कने समय : Hबहान 5 बजेदे'ख 8 बजेस+म
（7हनोहोरा गाउँ, ओकुतामा सहर र टाप ुNेOहP: Hबहान 5 बजेदे'ख
रा/त 9 बजेस+म）

l म7दरा उपलQध हुने पसल（✓ सब ैआवTयक छ）
ü “सWXमण रोकथाम पणू\ घोषणा ि$टकर” टाँ=सएको छ
ü “कोरोना b0तकार =लडर” को ता=लम पाएको cयिdत छ
ü टोdयो महानगरपा=लकाको चेक=ल$ट चेक गरेर पसलअगाgड टाँ=सएको छ

＜म7दरा उपलQध गराइ'छ भने＞
ü 2 जना स+म
ü म7दरा उपलQध गराइने समय: 4बहान 11 बजेदे'ख बेलुका 7 बजेस+म
（7हनोहोरा गाउँ, ओकुतामा सहर र टाप ुNेOहP: Hबहान 11 बजेदेiख रा0त 8 बजेसkम）

l पसलमा ब$न स3कने समय: 90 <मनेट वा कम

※नयाँ कोरोना COVID-19 सWXमणको सWlया बढेमा यसलाई छाँटकाँट गoरनेछ।

l कारावके नगनु\होस।्

【मनोरrजन सुsवधा आ7द】
काबारेट, $'याक बार (cabaret, snack) आ7द

【सभा $थल आ7द】

sववाह हल

सWXमण रोकथाम पणू\ घोषणा 
ि$टकर

अनुरोध ग;रने स<ुवधाह6 (रे>टुरे?ट ・ क@फ सप आCद)



स#ुवधा-उदाहरण अनुरोध ग-रने कुराह2

सmुवधा

-पसल

qडपाटSमेAट Oटोर・
सmपङ सेAटर आHद
（दैVनक जीवनको लाtग आवuयक 
OटोरहL बाहेक）

l पसलह% खो)ने समय (दै1नक जीवनको ला7ग आव:यक ;टोरह% बाहेक）)
1,000㎡ भAदा फराCकलो सEुवधा: Hबहानको 5 बजेदेJख रा1त 8 बजेसMम
1,000㎡ वा सोभAदा सानो सEुवधा: सMभव भएसMम Hबहानको 5 बजेदेJख रा1त 

8 बजेसMम
（Oहनोहोरा गाउँ, ओकुतामा सहर र टापु TेUह%: सMभव भएसMम Hबहान 5 
बजेदेJख रा1त 9 बजेसMम）

l पसलमा Wवेश गनY Zाहकह%को स[\या कम गराउनुहोस।्※

l मOदरा उपल_ध नगराउनुहोस।्※

l Zाहकले पसलमा मOदरा `लएर जान पाउँदैन।※

l “bयवसायको 1नदYशन” पdयाउनुहोस।्

※Oहनोहोरा गाउँ, ओकुतामा सहर र टापु TेUह%मा हुनेह%लाई सकेज1त अनुरोध 
गरेको छ।।

पाtचAको पसल, 
गेम सेAटर आHद

3यि6तगत कोठा भएको बाथ 
3यवसायसँग सTबिAधत पिwलक
बाथहाउस, 3यि6तगत कोठा भएको 
Dभqडयो पसल आHद

सपुर पिwलक बाथ, सोAदयS सेवा 
उxयोग आHद

अनुरोध ग;रने स<ुवधाह6



स#ुवधा - उदाहरण अनरुोध ग-रएका कुराह1

सmुवधा

-इभेAटहL

स-yहालय, कला स-yहालय, 
tचqडयाखाना आHद

l Zाहक स[\या 5,000 वा सो भAदा कम हुनपुछi।※
चकk कराउने Cक`समको इभेAट हो भने Wवेश गनY Zाहकह%को स[\याको 

50% Zाहकह% माU जान सCकAछ।※
चकk कराउने Cक`समको इभेAट होइन भने Wवेश गनY Zाहकह%को 

स[\याको 100% Zाहकह% जान सCकAछ।※

l सEुवधा खो)न सoने समय
इभेAट भएको बेला︓रा1त 9 बजेसMम
कुनै प1न इभेAट नभएको बेला︓रा1त 8 बजेसMम
（Oहनोहोरा गाउँ, ओकुतामा सहर र टापु TेUह%: रा1त 9 बजेसMम※）

l सEुवधा`भU 1छनY मा1नसह%को स[\या कम गराउनहुोस।्※

l मOदरा उपल_ध नगराउनुहोस।्※

l Zाहकले सEुवधा`भU मOदरा `लएर जान पाउँदैन।※

l “bयवसायको 1नदYशन” पdयाउनुहोस।्

※Oहनोहोरा गाउँ, ओकुतामा सहर र टापु TेUह%मा हुनेह%लाई सकेज1त अनुरोध 
गरेको छ।

बेसबल zफ{ड, 3यायामशाला,
खेलकुद 6लब आHद

मDुभ tथएटर, tथएटर, मनोर|जन हल 
आHद

tथम पाकS , मनोर|जन पाकS

सTमेलन हल, पिwलक हल आHद

}दशSनालय, साँOकृVतक सेAटर आHद

होटेल, �योकान 
(wया-6वेट हल माn)

अनुरोध ग;रने स<ुवधाह6 (इभे?ट आCद)


