
【ភោជនីយដ្ឋា នជាភ ើម】

①ហាងដ លសំណូមពរ：ភោជនយីដ្ឋា ននងិខារ៉ា អូភេជាភ ើម

ដ លលក់ភ្រឿង្សវងឹ

សំណូមពរ：សូមផ្អា ក ភំណើរការ

②ហាងដ លសំណូមពរ ：ហាងភ្ៅពីចណុំច①

ភ ៉ោ ងអាចភ ើកហាងបាន：ពីភ ៉ោ ង 5 ព្ពឹក ដល់ 8យប់

【ហាងដ លភរៀ ចកំមម វធិ ី*】

○ សំណូមពរ：សូមកុឲំ្យអ្នកភមើល(ភ្ញៀវ)ចូល។

* មភហា្សព សាលជួ ជុំ កដនែងហាត់្បាណ សួនកមានត  ។ល។

○ សូមភៅផ្ទះតាមដ លអាចភធវ ើបាន។

សូមកុំភចញភ្ៅតាមដ លអាចភធវ ើបាន។

○ ភពលឈ ់ស្ កសបាត ហ៍ ស(Golden Week) សូមកុភំ ើរ

ភលងកំសានតជាភ ើម។

○ អ្នកដ លមនិភៅជាមួយគ្នន ជា្ ចំ សូមជួ តាមអ្នឡាញ។

○ សូមញ ំអាហារជាមួយ្រួសារឬអ្នកដ លរស់ភៅជាមួយគ្នន ។

○ សូមកុំជួ ជំុគ្នន ពិសាភ្រឿង្សវងឹតាមផ្ល  ូវឬសួនសាណរណ ។

សំណូមពរចំភ ោះភោកអនកដដលភៅព្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងវរីុសកូវដី-19

ពីថ្ងៃទី25ដែភមសា(ថ្ងៃអាទិតយ) ភ ៉ោ ង０  ល់ ថ្ងៃទ1ី1ដែឧសោ(ថ្ងៃអ្ង្គា រ) ភ ៉ោ ង12យ ់ពីភពលណា ល់ភពលណា

○  ចច ុ បនន  អ្នកឆ្ែងកូវ ី-19  នចំនួនភ្ចើនខ្ែ ំង។ ភ ើភកើនភ ើងភទៀត ភ ះនឹងភ្គ្នះថ្នន ក់។ រឺភ្គ្នះថ្នន ក់ណាស់។

○ ភៅ្ក  ងតូកយូ បានភចញភសចកត ី្ កាសអាស នន។ ឥ ូវភនះ អ្វ ីដ លសំខ្ន់រឺ្តវូភៅផ្ទះមិនភចញភៅភ្ៅ

តាមដ លអាចភធវ ើបាន។ ភហើយភជៀសវាងជួ ឬនិយាយជាមួយមនុសស។

○ ភសចកត ី្ កាសអាសនន  រឺជាសំណូមពរចំភ ះភោកអ្នកសូមឲ្យផ្អែ ស់ ត រូការរស់ភៅ។

អ្នករស់ភៅតូកយូ
とう きょう と

សូមផ្អា កដំភណើរការឬបព្ងួមភពលភវោ

みせ

អ្នកភ ើកហាង

សូមភៅផ្ទោះ

ភពលញំុអាហារ



សំណូមពរផ្អា កដំភណើរ ―ទាក់ទងនឹងទីកដនែង

●េុសគ្នន ភៅតាមទំហំននទីកដនែង

ទីកដនែង ឧទាហរណ៍ សំណូមពរ

មភហា្សពជាភ ើម ភោងកុន ភោង ញ្ច ំងពីពិ្ពអ្វកាស ជាភ ើម

【ទីកដនែងដដល ននផ្ទធំ

ជាង1,000㎡】

●សូមផ្អា កដំភណើរការ

【ទីកដនែងដដល ននផ្ទមនិ

ភលើល1,000㎡】

●សូមផ្អា កដំភណើរតាមដ លអាច

ភធវ ើបាន

កដនែង ណិជជកមម
មជឈមណឌ លទិញទំនិញ ផ្ារទំភនើ  ហាងលក់ទំនិញ្រ ់មុែ 

ផ្ារ ៉ោ ត ហាងលក់ឱសងសាា នីយភ្ ងឥនធន  ជាភ ើម

កដនែងហាត់្បាណ
សាលកីឡា អាងដហលទឹក កដនែងវាយតឺនីសកន ុងអ្គ្នរ ជា

ភ ើម

កដនែងភលងកមានត
កដនែងភលង  ូលីង កែ ឹ កីឡា ហាងដលបងបា៉ោ ឈីងកុ កដនែង

ភហាម ជាភ ើម

សារមនទ ីរជាភ ើម សារមនទ ីរ វចិិ្តសាលសិលប  ជលវ បដ្ឋា ន សួនសតវ ជាភ ើម

កដនែងកមានត

ហាងភមើលវភី អូ្លកខណ ឯកជន អាងងូតទឹកសាណរណ 

ដ ល ក់ព័នធ ភសវាផ្ល វូភ្ទ កដនែងលក់សំ ុ្តោន ល់ការ

្ ណាងំភសះ ជាភ ើម

ភសវាកមម
កដនែងងូតទឹកសាណរណ ទំភនើ  ហាងភធវ ើ្កចក ហាងសា

 ន ជាភ ើម



សំណូមពរ―ទាក់ទងកមម វធិីជាភដើម

●សំណូមពរទាក់ទងនឹងកមម វធិី

・ សូមកុំឲ្យអនកភមើល(ភ ញ្ៀវ)ចូលកន ុងទីកដនែង។

ー េុសគ្នន ភៅតាមទីកដនែង

●ទីកដនែងដដលសំណូមពរ

ទីកដនែង ឧទាហរណ៍ សំណូមពរ

មភហា្សព ជាភ ើម មភហា្សព កដនែងទសស  ជាភ ើម
●សូមកុំឲ្យអនកភមើល(ភ ញ្ៀវ)ចូលកន ុងទី

កដនែង

【សំណូមពរភៅកាន់អ្នកខ្ងកដនែង
ហាត់្បាណ】

・សូមកំណត់ចំនួនអ្នកចូលឲ្យតិច

・សូមកំុលក់ភ្រឿង្សវងឹ

・សូម ្ងួមភ ៉ោ ង ិទ ញ្ច ់(មិន

ភលើសភ ៉ោ ង20)

សាលជួ ជំុ ជាភ ើម សាលជួ ជុំ សាលសាណរណ  ជាភ ើម

សាលពិព័រណ៍ សាលពិព័រណ៍  នទ ់្ ជុំជួល ជាភ ើម

សណាា គ្នរ ជាភ ើម សណាា គ្នរ ផ្ទះសំណាក់ (ដតកដនែងដ លភ្ ើស្  ់ការជួ ជុំ

 ៉ោុភណាណ ះ)

កដនែងហាត់្បាណ
ទីោនកីឡាភ សបល ទីោនវាយកូនភហាា ល កដនែងហវ ឹកហាត់

វាយបាល់ភ សបល ជាភ ើម

កដនែងភលងកមានត សួនកមានត (theme park) សួនកមានត

い


