
คําขอร้อง

ขอความร่วมมือชาวกรุงโตเกียวเกี3ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่
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ตั +งแตเ่ที1ยงคืนของวนัจนัทร์ที1 9: มิถนุายน ถงึเที1ยงคืนของวนัอาทิตย์ที1 :: กรกฎาคมตั +งแตเ่มื1อไรถงึเมื1อไร

ผู้ ที1อาศยัอยูใ่นกรุงโตเกียว

ผู้ ที1เปิดร้านค้า

こ ろ な

こ ろ な

○ ขณะนี &มีผู้ตดิเชื &อไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม่เป็นจํานวนมาก หากเพิHมมากกวา่นี &จะเป็นอนัตรายอยา่งยิHง

○ กรุงโตเกียวจะดําเนิน “มาตรการปอ้งกนัการระบาดตามแนวทางอยา่งเคร่งครัด” ตอนนี &สิHงทีHสําคญัทีHสดุคือการอยูบ้่าน ไมอ่อกไปข้างนอก

การไมเ่ดนิทางเคลืHอนย้าย และการไมพ่บปะผู้คน ไม่พดูคยุกนั

○ ขอให้ทกุทา่นเปลีHยนวิถีการดําเนินชีวิตใหม ่เพืHอไม่ให้จํานวนผู้ตดิเชื &อไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหมเ่พิHมขึ &น

กรุณาอยูบ้่าน

〇 พยายามอยูบ้่านทั -งในตอนกลางวนัและกลางคืน ไมอ่อกนอกบ้านเทา่ที<ทําได้

〇 หลกีเลี<ยงการเดินทางในชว่งเวลาและสถานที<ที<มีผู้คนหนาแนน่

〇 เลอืกสถานที<เชน่ ร้านอาหาร ฯลฯ ที<มีการปอ้งกนัเชื -อไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม่

〇 ในกรณีดื<มสรุาที<ร้านอาหาร ฯลฯ ต้องไมเ่กิน 2 คน

และอยูใ่นร้านไมเ่กิน NO นาที

ให้เปิดในระยะเวลาอนัสั &น และขอความร่วมมือเกีHยวกบัการจดังานอีเวนต์

※ดรูายละเอียดในหน้าตอ่ไป



สถานที' สิ'งที'ขอความร่วมมือ

[ร้านขายอาหารและเครื<องดื<ม]

ร้านอาหาร(รวมร้านนั<งดื<มด้วย)

ร้านกาแฟ ฯลฯ

(ยกเว้นบริการเดลเิวอรี0 หรือซื 5อกลบับ้าน)

l เวลาที'เปิดทําการได้ : ตั #งแต่ ().(( น. ถงึ .(.(( น.

(เขตฮิโนะฮาระ โอคตุามะ บริเวณเกาะ : ตั #งแต่ ().(( น. ถงึ ./.(( น.)

l ร้านที'เสิร์ฟเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ได้(ต้องมีเครื'องหมาย ✓ ทกุข้อ)

ü มีการตดิ “สติIกเกอร์ประกาศการปอ้งกนัการตดิเชื Mอ”

ü มีพนกังานที'ได้รับการฝึกอบรม “ผู้ นําในการปอ้งกนัโควิด”

ü มีการตรวจเช็คตามเช็คลิสต์ของกรุงโตเกียวและตดิไว้หน้าร้าน

＜หากมีการเสิร์ฟเครื'องดื'มแอลกอฮอล์＞
ü ต้องดื5มไม่เกนิ . คน

ü เวลาที'เสิร์ฟเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ได้ : ตั #งแต่ //.(( น. ถงึ /<.(( น.

(เขตฮิโนะฮาระ โอคตุามะ บริเวณเกาะ : ตั Mงแต ่XX.ZZ น. ถงึ \Z.ZZ น.)

l ระยะเวลาที'อยูใ่นร้านได้ : ไม่เกนิ <( นาที

※อาจมีการเปลี'ยนแปลง หากจํานวนผู้ตดิเชื Mอไวรัสโคโรนา่สายพนัธ์ุใหมเ่พิ'มขึ Mน

l ไมร้่องคาราโอเกะ

[สถานบนัเทิง]

คาบาเร่ต์ ร้านสแนค ฯลฯ

[สถานที<ชมุนมุ ฯลฯ]

สถานที<จดังานแตง่งาน

れ す と ら ん

สถานที3ที3ขอความร่วมมือ (ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ)

สติIกเกอร์ประกาศการปอ้งกนั

การตดิเชื Mอ



สถานที3ที3ขอความร่วมมือ

สถานที' - ตวัอย่าง สิ'งที'ขอความร่วมมือ

สถานที<

-ร้าน

ห้างสรรพสนิค้า

ศนูย์การค้า ฯลฯ

(ยกเว้นจดุขายสิ<งที<จําเป็นตอ่การดํารงชีวิต)

l เวลาที'เปิดทําการได้(ยกเว้นจดุขายสิ'งที'จําเป็นตอ่การดํารงชีวิต)

สถานที'ที'มีพื +นที'มากกวา่ 0,222㎡ : ตั $งแต ่)*.)) น. ถงึ /).)) น.

สถานที'ที'มีพื +นที'น้อยกวา่ 0,222㎡ : ตั $งแต ่)*.)) น. ถงึ /).)) น.หากทําได้

(เขตฮิโนะฮาระ โอคตุามะ บริเวณเกาะ : ตั $งแต ่)*.)) น. ถงึ /G.)) น.หากทําได้)

l ให้คนเข้าเป็นจํานวนน้อย※

l ไมเ่สิร์ฟเครืRองดืRมแอลกอฮอล์※

l ลกูค้าไมส่ามารถนําเครืRองดืRมแอลกอฮอล์มาดืRมทีRร้าน※

l กรุณาปฏิบตัติามแนวทางจําแนกตามประเภทกิจการ

※ขอความร่วมมือในเขตฮิโนะฮาระ โอคตุามะ บริเวณเกาะด้วยเทา่ทีRทําได้

ร้านปาจิงโกะ

ร้านเกม ฯลฯ

ห้องอาบนํ -าสาธารณะที<เกี<ยวข้องกบัธรุกิจการ

อาบนํ -าพร้อมห้องสว่นตวั ร้านห้องวิดีโอสว่นตวั 

ฯลฯ

สถานที<อาบนํ -ารวม

นวดสปา ฯลฯ



い べ ん と

สถานที3ที3ขอความร่วมมือ (งานอีเวนต์ ฯลฯ)

สถานที' - ตวัอย่าง สิ'งที'ขอความร่วมมือ

สถานที<

-งานอีเวนต์

พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ ฯลฯ
l จํากดัคนเข้าได้ไมเ่กิน *,))) คน※

-กรณีงานอีเวนต์ทีRมีการสง่เสียงดงั

ให้ลดจํานวนคนเข้าลง *)% ของจํานวนผู้ ทีRสามารถเข้าใช้บริการได้※
-กรณีงานอีเวนต์ทีRไมมี่การสง่เสียงดงั

ให้มีจํานวนคนเข้าได้ถงึ G))% ของจํานวนผู้ ทีRสามารถเข้าใช้บริการได้※

l เวลาทีRเปิดทําการได้

กรณีทีRมีงานอีเวนต์ : ไมเ่กิน /G.)) น.

กรณีทีRไมมี่งานอีเวนต์ : ไมเ่กิน /).)) น.

(เขตฮิโนะฮาระ โอคตุามะ บริเวณเกาะ : ไมเ่กิน /G.)) น.※)

l ให้คนเข้าเป็นจํานวนน้อย※

l ไมเ่สิร์ฟเครืRองดืRมแอลกอฮอล์※

l ไมส่ามารถนําเครืRองดืRมแอลกอฮอล์มาดืRมในพื $นทีR※

l กรุณาปฏิบตัติามแนวทางจําแนกตามประเภทกิจการ

※ขอความร่วมมือในเขตฮิโนะฮาระ โอคตุามะ บริเวณเกาะด้วยเทา่ทีRทําได้

สนามเบสบอล โรงยิม

สปอร์ตคลบั ฯลฯ

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ

สวนสนกุ สนามเดก็เลน่

สถานที<ชมุนมุ ศาลาประชาคม ฯลฯ

สถานที<จดันิทรรศการ ศนูย์วฒันธรรม ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญี<ปุ่ น

(เฉพาะสถานที<จดังานเลี -ยง)


