
សំណូមពរចំព ោះពោកអ្នកដែលពៅក្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងជំងឺកូវែី19

○ នៅនេលន េះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មា ចំ ួ នកើ ន ើងខ្ល ំង។ គឺន្រេះថ្នន ក់។ ន្រេះថ្នន ក់ណាស់។

○ ទី្កងុតូកយូ  ឹងចាត់វធិា ការបន្ទា  ់ទប់ទល់ ឹងការរាលដាលយ៉ា ងខ្ល ំងន នេនរាគ្បនេទអូ្េី្កងុ។ 

អ្វ ីដែលសំខ្ ់នៅនេលន េះ គឺន វ្ ីយ៉ា ងណាក ំឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺកូវែី19 នកើ ន ើងេដងនទ ត។

○ន េះគឺជាសំណូេេរចំន េះនោកអ្នក ស ំឲ្យបដ រូរនប បរស់នៅ នែើេបីក ំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវែី19 ។

សំណូេេរ

អ្នករស់នៅ្កងុតូកយូ

អ្នកនបើកហាង សំណូេេរទាកទ់ង ងឹការកាតប់ ថយនមា៉ា ងនបើកហាង/ កេម វ ិ្ ។ីល។

*សូេនេើលនៅទំេ័របន្ទា ប់។

〇 សូេក ំនៅកដ លងដែលរម  បងអ ចួ ឬកដ លងដែលខ្យល់េិ អាចនចញចូលបា ។

〇 សូេក ំនចញនៅន្ៅនៅនមា៉ា ងដែលមា េ  សសន្ចើ  ឬនៅកដ លងដែលមា េ  សសន្ចើ ។

〇 សូេក ំ ិយយនៅដកបរអ្នកែនទ ឬ យិយនដាយសំនលងខ្ល ងំៗ។

〇 សូេរកាគមាល តរវាងេ  សសមាន កន់ៅេ  សសមាន ក។់

〇 សូេ ក់មា៉ា ស់។

〇 សូេោងសមាា តនែនអាយបា ន្ចើ ែងកន ុង1នងៃ។

〇 នៅនេលបរភិាគអាហារនៅនភាជណយីដាា  ជានែើេ សូេនៅរន តិច ន ើយចំណាយនេលនអាយខ្ល ី។

〇 សូេនជ សវាងក ំនៅតបំ ម់ា វធិា ការបន្ទា  /់ វធិា ការអាទិភាេ

(កដ លងដែលមា អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ន្ចើ )។

〇 នៅនេលមា អាការៈនៅដ ខ្ល  ួជានែើេ សូេក ំន វ្ ីែំនណើរកសំា ត។

〇 នបើមា ការបារេភសូេេ ិតិយ PCR (ការេិ ិតយរកនេើលថ្នបា ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬអ្ត់)។

េីនងៃទី11 ដខ្េករា(នងៃអ្ង្គា រ) នមា៉ា ង 0  ែល់ នងៃទី31 ដខ្េករា(នងៃច័ ា ) នមា៉ា ង12 យប់េីនេលណាែល់នេលណា



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាង ូបច ក

⚫ សូេនររេតាេ ”នរលការណ៍ដណនំ្ទន ្បនេទអាជីវកេម េួីយៗ”។

⚫ ហាងដែលមានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ តិលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែងរ  ច※” នន

គំពោង ”TOKYO SUPPORT ក្តួតពិនិតយលអ ិតលអ ន”់ ពៅខាងមខុហាង

・នេញៀវ្កេុអាចអ្ងគ ុយចូលរន កន ុងត ដតេួយបា ្តេឹ 4ន្ទក់។

・នៅនេលមា រន ចាប់េី5ន្ទកន់ ើង សូេន្បើ①  ិង② នែើេបីឲ្យែឹងថ្នបា 

ចាក់វា៉ា ក់សាងំកូវែី19 រចួ។

① កេម វ ិ្ ី “TOKYOワクション”

② លិខិ្តបញ្ជា ក់ការចាកវ់ា៉ា កស់ាងំ (្កដាសបញ្ជា ក់ថ្នបា ចាកវ់ា៉ា កស់ាងំ)

・សូេនររេតាេចាប់ដចងន គនំរាង ”TOKYO SUPPORT ្តួតេិ ិតយលា ិតលា  ”់

⚫ ហាងដែលមិនបានទទ ល /ឬមិនបានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ ិតលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែង
រ  ច※” ពៅខាងមុខហាង

・នេញៀវ្កេុអាចអ្ងគ ុយចូលរន កន ុងត ដតេួយបា ្តេឹ 4ន្ទក់។

・នមា៉ា ងអាចបំនរនី្គឿង្សវងឹ៖ េីនមា៉ា ង11្េឹក ែល់នមា៉ា ង9 ោៃ ច

・នមា៉ា ងដែលនេញៀវអាចយកន្គឿង្សវងឹចូលកន ុងហាងបា ៖ េីនមា៉ា ង11្េឹក ែល់នមា៉ា ង9 ោៃ ច

កដ លងកំសា ត

។ល។

កដ លងជួបជ ំ

។ល។

（កដ លងេិ្ី

អា  ៍េិ  ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ (ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។) ①

※

①



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាង ូបច ក

⚫ ហាងដែលមា ខ្រា៉ា អូ្នខ្

・សូេក ំឲ្យេ  សស្បេូលផដ ុំរន ន្ចើ នៅកន ុងប ាប់ដតេួយ។

・សូេន វ្ ីឲ្យមា ខ្យល់នចញចូលជា្បចំា។

・សូេសំោប់នេនរាគនលើេី្ កូ វ  ូ។

・សូេ្បងុ្បយ័តនក ឲំ្យឆ្លងជំងកូឺវែី19។

កដ លងកំសា ត

។ល។

កដ លងជួបជ ំ

។ល។

（កដ លងេិ្ី

អា  ៍េិ  ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ (ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។) ②



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

នរាងភាេយ ត េនហា្សេ សាលសំដែង។ល។
⚫ នៅនេលន្បើខ្រា៉ា អូ្នខ្

・សូេក ំឲ្យេ  សស្បេូលផដ ុំរន ន្ចើ នៅកន ុងប ាប់ដតេួយ។

・សូេន វ្ ីឲ្យមា ខ្យល់នចញចូលជា្បចាំ។

・សូេសំោប់នេនរាគនលើេី្កូ វ  ូ។

・សូេ្បងុ្បយ័តនក ំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវែី19។

⚫ ្បការដែលអាជីវកេម ្តវូសំណូេេរនៅអ្តិងិជ 

・េិ អាចបរនិភាគបាយជ ំរន ន្ចើ ន្ទក់បា នទ។

・េិ អាច ូបបាយ ឬន្គឿង្សវងឹបា យូរនទ។

⚫ សូេកាត់ប ថយចំ ួ េ  សសចូលកន ុងហាង ឬទីតាំងអាជីវកេម។

⚫ សូេនររេតាេ ”នរលការណ៍ដណន្ទំន ្បនេទអាជីវកេម ីេួយៗ”។

⚫ សូេ្បងុ្បយ័តនក ំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវែី19។

កដ លងជួបជ ំ សាលជួបជ ំសាធារណៈ។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវបប្េ។៌ល។

ផារទំន ើប េជឈេណឌ លទិញទ ំញិ។ល។

សណាា ររ ផាេះសំណាក់(ដតកដ លងជួបជ ំ)

ទីោ កឡីានបសបល អាររនលងកីឡា កល ឹប

ហាត់្បាណ។ល។

សួ កំសា ត theme park   សួ កំសា តហាង

បា៉ា ឈីងក  កដ លងនលងន ាេ។ល។

សារេ ា រី សាលវចិិ្តសិលបៈ 

សួ សតវ។ល។

កដ លងងូតទឹកសាធារណៈដែលមា ប ាប់

នដាយដ ក

ហាងនេើលវនីែអូ្កន ុងប ាប់នដាយដ ក។ល។

កដ លងងូតទឹក្បណតិ ហាងសា  ។ល។

សាោនរ  នបើកបររងយ ត សាោបន្ងៀ គួរ។ល។

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ①



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

នរាងភាេយ ត េនហា្សេ សាលសំដែង។ល។

■កដ លងេិ បនចេ ញសំនលងខ្ល ំង

*ចំ ួ េ  សសកំណត់= ចំ ួ េ  សសអាចចូលបា 

・ចំ ួ េ  សសកំណត់តិចជាង 5,000 ន្ទក់៖ ្តឹេចំ ួ េ  សសកំណត់

・ចំ ួ េ  សសកំណត់េី 5,000ន្ទក់ ែល់ 10,000ន្ទក់៖ ្តឹេ 5,000ន្ទក់

・ចំ ួ េ  សសកំណត់ចាប់េី 10,000ន្ទក់ន ើង៖ ្តឹេ ក់កណាដ លន 

ចំ ួ េ  សសកំណត់

―កន ុងករណីបា ដាក់ជូ  ”ដផ ការស វតថ ិភាេទប់សាា ត់ការឆ្លង” នៅ   

្កងុតូកយូ

នទាេះបីជាមា នេញៀវនលើសេី 5,000 ន្ទក់ ឬនលើសេី50％ន ចំ ួ 

េ  សសកំណត់ក៏នដាយ ក៏អាចចូលបា 

ែល់ចំ ួ េ  សសកំណត់

”ដផ ការស វតថ ិភាេទប់សាា ត់ការឆ្លង”

■កេម វ ិ្ ី ដែលមា បនចេ ញសំនលងខ្ល ំង

・្តឹេ ក់កណាដ លន ចំ ួ េ  សសកំណត់

កដ លងជួបជ ំ សាលជួបជ ំសាធារណៈ។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវបប្េ។៌ល។

ផារទំន ើប េជឈេណឌ លទិញទ ំញិ។ល។

សណាា ររ ផាេះសំណាក់(ដតកដ លងជួបជ ំ)

ទីោ កឡីានបសបល អាររនលងកីឡា កល ឹប

ហាត់្បាណ។ល។

សួ កំសា ត theme park   សួ កំសា តហាង

បា៉ា ឈីងក  កដ លងនលងន ាេ។ល។

សារេ ា រី សាលវចិិ្តសិលបៈ 

សួ សតវ។ល។

កដ លងងូតទឹកសាធារណៈដែលមា ប ាប់

នដាយដ ក

ហាងនេើលវនីែអូ្កន ុងប ាប់នដាយដ ក។ល។

កដ លងងូតទឹក្បណតិ ហាងសា  ។ល។

សាោនរ  នបើកបររងយ ត សាោបន្ងៀ គួរ។ល។

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ②


