Permintaan Terkait COVID-19 untuk Seluruh Warga Tokyo
○ Saat ini, jumlah penderita COVID-19 sangat banyak. Sungguh berbahaya jika kondisi ini terus berlangsung. Sekali lagi,
kondisi ini sungguh berbahaya.
○ Pemerintah Tokyo telah menetapkan status darurat. Hal penting yang perlu Anda lakukan saat ini adalah sebisa mungkin
tetap berada di rumah. Usahakan juga untuk tidak bertemu dan berbicara dengan orang lain.
○ Status darurat merupakan permintaan bagi seluruh warga untuk mengubah kebiasaannya dalam hidup sehari-hari.

Periode

Minggu, 25 April 2021 pukul 00.00 s/d Selasa, 11 Mei 2021 pukul 24.00
Untuk warga Tokyo
Tetaplah di rumah

○ Sebisa mungkin tetap berada di rumah.
Usahakan tidak bepergian ke luar rumah.
○ Jangan melakukan perjalanan selama Golden Week.
○ Pertemuan dengan orang yang tidak tinggal bersama
diusahakan secara online.

Ketika makan
○ Makanlah bersama keluarga dan orang yang tinggal
serumah dengan Anda.
○ Jangan berkumpul untuk mengadakan acara minum di jalan,
taman, dll.

Untuk pengusaha
Libur atau persingkat jam buka
[Restoran, dll.]
① Fasilitas target: Restoran, karaoke, dll. yang menyajikan
minuman beralkohol
Permintaan: Diimbau untuk libur.
② Fasilitas target: Selain nomor ① di atas
Jam operasi yang diizinkan: Pukul 05.00 s/d 20.00
[Fasilitas yang menyelenggarakan acara*]
○ Permintaan: Jangan menerima penonton (pengunjung).
*Teater, balai pertemuan, fasilitas olahraga, taman rekreasi, dll.

Permintaan Libur kepada Fasilitas
● Permintaan sesuai dengan ukuran fasilitas
Fasilitas
Teater, dll.
Fasilitas komersial
Fasilitas olahraga
Arena ketangkasan
Museum, dll.
Fasilitas hiburan

Contoh
Bioskop, planetarium, dll.
Pusat perbelanjaan, department store, supermarket,
minimarket, toko farmasi, stasiun pompa bensin, dll.
Gedung olahraga, kolam renang, lapangan tenis dalam
ruangan, dll.

[Fasilitas seluas 1.000 m2
atau lebih]
● Diimbau untuk libur.

Arena bowling, gym, pachinko, pusat permainan, dll.
Museum, galeri, akuarium, kebun binatang, dll.

[Fasilitas seluas kurang dari

Fasilitas menonton video dengan ruang terpisah, pemandian

1.000 m2]

umum yang terkait bisnis pemandian terpisah, tempat
penjualan kupon balap kuda, dll.

Jasa

Permintaan

Pemandian umum, salon manikur pedikur, salon estetika, dll.

●Diimbau untuk libur jika
memungkinkan.

Permintaan Terkait Acara dan Sejenisnya
● Permintaan terkait acara

– Sesuai dengan jenis fasilitas

・ Jangan menerima penonton (pengunjung)

●Fasilitas target
Fasilitas

Contoh

Teater, dll.

Teater, gedung pertunjukan, dll.

Balai pertemuan, dll.

Balai pertemuan, auditorium, dll.

Ruang pameran
Hotel, dll.
Fasilitas olahraga
Tempat hiburan

Permintaan

● Jangan menerima penonton (pengunjung)
di fasilitas.

Ruang pameran, ruang rapat sewaan, dll.
Hotel, ryokan (hanya tempat yang digunakan untuk
pertemuan)
Stadion bisbol, lapangan golf, batting cage, dll.

[Permintaan kepada staf fasilitas olahraga]
・Pastikan jumlah pengunjung sedikit.
・Jangan menyediakan minuman alkohol.
・Persingkat jam selesai beroperasi (s/d pukul
20.00)

Taman hiburan, taman rekreasi

