
नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 बारे टोक्योका बाससन्दाहरूलाई अनुरोध गददछ
○अहिले नोभल कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण िुनेिरूको धेरै बहिरिेको छ। खतरनाक िुन्छ। खतरा छ।
○टोक्यो मिानगरपाललकाले रोगलाई फैललन नहिन प्राथलमक उपायिरू अपनाउने छ।
िाल मित्त्वपूणण कुरा भनेको फेरर नोभल कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण िुनेिरूको सङ्क््या बनदन नहिनु िो।

○ नोभल कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण निोस ्भनेर आफ्नो जीवनशैली पररवतणन गनुणिोस ्भन्ने अनुरोध छ।

अनुरोध

टोक्योका बालसन्िािरू

पसल गनेिरू पसल खोल्ने समय छोटो पाने, इभेन्ट आहिबारे अनरुोध
※अको पानामा िेनुणिोस।्

〇 सकेसम्म घरम ैबस्नुिोस।्
〇 सम्भव भएसम्म टोक्योमा आवतजावत नगनुणिोस।्
〇 लभडभाड िुने समय वा लभडभाड िुने ठाउँिरूमा नजानुिोस।्
〇 झ्यालिरू वा ताजा िावा पास निुने ठाउँिरूमा नजानुिोस।्
〇 माननसिरूको नजजक वा ठूलो आवाजमा नबोल्नुिोस।्
〇 माननसिरूको बबचमा िरुी राखु्निोस।्
〇 मास्क लगाउनुिोस।्
〇 हिनमा पटक-पटक िात धुनुिोस।्
〇 नोभल कोरोना COVID-１９ बाट सङ्क्रलमत िुनुभएको छ कक भनेर शङ्क्का लाग्छ भने PCR 

टेस्ट गनुणिोस।्

जनवरी २० ताररख (बबहिबार) रानत १२ बजेिेखख फेब्रुअरी १३ ताररख (आइतबार) रानत १२ बजेसम्मकहिलेिेखख कहिलेसम्म



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेस्टुरेन्ट

⚫ “व्यवसायको ननिेशन” पछ्याउनिुोस।्

⚫ “विस्ततृ परीक्षण र TOKYO सपोटद” प्रोजेक्टमा हुने “सङ्क्रमण रोकथामको लागग विस्ततृ

परीक्षणको प्रमाणपत्र※１” प्राप्त भएर पसलको अगाडि टााँससएको पसल

・① वा ② लागू गनुणिोस।्
① पसल खोल्न पाउने समय： बबिान ५ बजेिेखख रानत ९ बजेसम्म

महिरा उपलब्ध गराउन पाउने समय： बबिान ११ बजेिेखख रानत ८ बजेसम्म 
ग्रािक आफैले पसलमा महिरा लजैान पाउने समय ： बबिान ११ बजेिेखख रानत ८ बजेसम्म

② पसल खोल्न पाउने समय： बबिान ५ बजेिेखख रानत ८ बजेसम्म
महिरा उपलब्ध नगराउने, ग्रािकले पसलमा महिरा नलजैाने

・एउटा समिूमा 4 जनासम्मले एउटै टेबलु प्रयोग गनण सककन्छ।
“तोककएको सब ैव्यजक्तको परीक्षण※２” (टोक्यो मिानगरपाललकाको ननयम) गरेर कसमैा पनन नोभल 
कोरोनाको 
सङरमण निेखखँिा ५ वा सोभन्िा बिी व्यजक्तले एउटै टेबलु प्रयोग गनण सक्छन।्
कसलैाई पनन नोभल कोरोनाको सङ्क्रमण छैन भनेर बझुाउने कुन ैकागजपत्र आहि िेनुणिोस।्

・”ववस्ततृ परीक्षण र TOKYO सपोटण” को ननयम पछ्याउनिुोस।्

मनोरञ्जन 
सुववधा आहि

ब्याङ्क्क्वेट िल

（वववाि िल）

अनुरोध गररने सुविधा（ रेस्टुरेन्ट, कफी सप आदद）①

※１

※２



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेस्टुरेन्ट

⚫ “सङ्क्रमण रोकथामको लागग विस्ततृ परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त नगरेको िा नटााँससएको पसल
・पसल खोल्न पाउने समय： बबिान ५ बजेिेखख रानत ८ बजेसम्म
महिरा उपलब्ध गराउन पाउँिैन।
ग्रािकले पसलमा महिरा लजैान पाउँिैन। 

・एउटा समिूमा 4 जनासम्मले एउटै टेबलु प्रयोग गनण सककन्छ।

⚫ कारावके भएको पसल
・एउटै कोठामा धेरै जना नबस्निुोस।्
・सधैँ ताजा िावा पास िुन हिनिुोस।्
・माइरोफोनलाई ककटाणुमकु्त राख्नुिोस।्
・नोभल कोरोनाको सङ्क्रमण निुन िोलसयारी अपनाउनिुोस।्

मनोरञ्जन 
सुववधा आहि

ब्याङ्क्क्वेट िल

(वववाि िल)

अनुरोध गररने सुविधा（ रेस्टुरेन्ट, कफी सप आदद）②

※



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

मुलभ थथएटर, थथएटर, मनोरञ्जन िल आहि
⚫ कारावके प्रयोग गिाण

・एउटा कोठामा धेरै जना नबस्नुिोस।्
・सधैँ ताजा िावा पास िुन हिनुिोस।्
・माइरोफोनलाई ककटाणुमुक्त राख्नुिोस।्
・नोभल कोरोनाको सङ्क्रमण निुन िोलसयारी अपनाउनुिोस।्

⚫ सुववधाले ग्रािकिरूलाई अनुरोध गने कुरािरू
・लामो समयसम्म बसेर खानेकुरा खान वा महिरा वपउन सककँिैन।

⚫ पसलमा वा सुववधालभत्र जाने माननसिरूको सङ्क््या कम गराउनुिोस।्

⚫ “व्यवसायको ननिेशन” पछ्याउनुिोस।्

⚫ नोभल कोरोनाको सङ्क्रमण निुन िोलसयारी अपनाउनुिोस।्

सम्मेलन िल, पजब्लक िल आहि

प्रिशणनालय, साँस्कृनतक सेन्टर आहि

डडपाटणमेन्ट स्टोर・सवपङ सेन्टर आहि

िोटेल・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्वेट िल मात्र)

बेसबल कफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुि क्लब आहि

थथम पाकण , मनोरञ्जन पाकण , पाथचन्को पसल, 
गेम सेन्टर आहि

सङ्क्ग्रिालय, कला सङ्क्ग्रिालय, थचडडयाखाना आहि

व्यजक्तगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग 
सम्बजन्धत पजब्लक बाथिाउस, व्यजक्तगत कोठा 
भएको लभडडयो पसल आहि

सुपर पजब्लक बाथ, सोन्ियण सेवा उद्योग आहि

ड्राइलभङ स्कूल, राम स्कूल आहि

अनुरोध गररने सुविधा (अन्य) ①



सवुिधा अनरुोध गररने कुराहरू

मुलभ थथएटर, थथएटर, मनोरञ्जन िल आहि ■चको नकराउने ककससमको सुविधा
※क्षमता＝प्रवेश गनण सककने माननसिरूको सङ्क््या

・5,000 जना वा त्योभन्िा कम क्षमता भएको

→ क्षमताले भ्याएसम्म
・ 5,001 जना वा सोभन्िा बिी क्षमता भएको
→ 5,000 जनासम्म

―“सङ्क्रमण ननयण्त्त्रण सुरक्षा योजना※１” टोक्यो महानगरपासलकामा पेश गरेमा
・5,00１जना वा सोभन्िा बहि र 20,000 जना वा सोभन्िा कम क्षमता भएको 
अनन ग्रािक सङ्क््या 5,001 जना वा सोभन्िा बिी
→क्षमताले भ्याएसम्म

・ 20,00１ जना वा सोभन्िा बिी क्षमता भएको अनन ग्रािक
सङ्क््या 5,001 जना वा सोभन्िा बिी
→20,000 जनासम्म
・20,00１ जना वा सोभन्िा बिी क्षमता भएको अनन ग्रािक सङ्क््या 5,001

जना वा सोभन्िा बहि
“तोककएको सबै व्यजक्तको परीक्षण※２” (टोक्यो मिानगरपाललकाको 
ननयम) गरेर कसैमा पनन नोभल कोरोनाको सङ्क्रमण निेखखिँा
→क्षमताले भ्याएसम्म

सम्मेलन िल, पजब्लक िल आहि

प्रिशणनालय, साँस्कृनतक सेन्टर आहि

डडपाटणमेन्ट स्टोर・सवपङ सेन्टर आहि

िोटेल・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्वेट िल मात्र)

बेसबल कफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुि क्लब आहि

थथम पाकण , मनोरञ्जन पाकण , पाथचन्को पसल, गेम 
सेन्टर आहि

सङ्क्ग्रिालय, कला सङ्क्ग्रिालय, थचडडयाखाना आहि

व्यजक्तगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बजन्धत 
पजब्लक बाथिाउस, व्यजक्तगत कोठा भएको लभडडयो 
पसल आहि

सुपर पजब्लक बाथ, सोन्ियण सेवा उद्योग आहि

ड्राइलभङ स्कूल, राम स्कूल आहि

अनुरोध गररने सुविधा (अन्य) ②

※１

※2



सवुिधा अनरुोध गररने कुराहरू

मुलभ थथएटर, थथएटर, मनोरञ्जन िल आहि ■चको कराउने ककससमको सवुिधा
・5,00１ जना वा सोभन्िा बिी र 10,000 जना वा सोभन्िा कम क्षमता भएको
→क्षमताको आधासम्म
・10,00１ जना वा सोभन्िा बिी क्षमता भएको
→5,000 जनासम्म

सम्मेलन िल, पजब्लक िल आहि

प्रिशणनालय, साँस्कृनतक सेन्टर आहि

डडपाटणमेन्ट स्टोर・सवपङ सेन्टर आहि

िोटेल・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्वेट िल मात्र)

बेसबल कफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुि क्लब आहि

थथम पाकण , मनोरञ्जन पाकण , पाथचन्को पसल, गेम 
सेन्टर आहि

सङ्क्ग्रिालय, कला सङ्क्ग्रिालय, थचडडयाखाना आहि

व्यजक्तगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बजन्धत 
पजब्लक बाथिाउस, व्यजक्तगत कोठा भएको लभडडयो 
पसल आहि

सुपर पजब्लक बाथ, सोन्ियण सेवा उद्योग आहि

ड्राइलभङ स्कूल, राम स्कूल आहि

अनुरोध गररने सुविधा (अन्य) ③


