
नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 बारे टोक्योका बाससन्दाहरूलाई अनुरोध गददछ
○ फेरि नोभल कोिोना COVID-19 को सङ्क्रमण हुनेहरूको सङ्क््या बढ्यो भने खतिनाक हुन्छ। खतिा छ।
○ टोक्यो महानगिपाललका आधािभूत उपायहरू विस्ततृ रूपमा कायाान्ियन गने अिधध िहहिहन्छ।

हाल महत्त्िपूणा कुिा भनेको फेरि नोभल कोिोना COVID-19 को सङ्क्रमण हुनेहरूको सङ्क््या बढ्न नहोनु हो।
○ नोभल कोिोना COVID-19 को सङ्क्रमण नहोस ्भनेि आफ्नो जीिनशैली परिितान गनुाहोस ्भन्ने अनुिोध छ।

अनुिोध

टोक्योका बालसन्ोाहरू

पसल गनेहरू पसल खोल्ने समय छोटो पाने, इभेन्ट आहोबािे अनिुोध
※अको पानामा हेनुाहोस।्

〇 झ्यालहरू िा ताजा हािा पास नहुने ठाउँहरूमा नजानहुोस।्
〇 लभडभाड हुने समय िा लभडभाड हुने ठाउँहरूमा नजानहुोस।्
〇 माननसहरूको नजजक िा ठूलो आिाजमा नबोल्नहुोस।्
〇 माननसहरूको बबचमा ोिुी िाख्नुहोस।्
〇 मास्क लगाउनहुोस।्
〇 होनमा पटक-पटक हात धनुहुोस।्
〇 यात्रा िा व्यापािको कािण टोक्योमा आितजाित गोाा होलसयािी अपनाउनहुोस।्

खास ज्ििो आएको बेलामा टोक्यो महानगिपाललका के्षत्रलभत्र आितजाित नगनुाहोस।्
〇 बाटो िा पाका मा समहूमा बस्ोै महोिा सेिन नगनुाहोस।् 

नभेम्बि 30 तारिख (मंगलबाि) िानत 12 बजेोेखख कहहलेोेखख



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

िेस्टुिेन्ट

⚫ “व्यिसायको ननोेशन” पछ्याउनहुोस।्

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

परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त भएर पसलको अगाडि टााँससएको पसल
―2021 नभेम्बर 30 ताररख (मंगलबार) रातत 12 बजेदेखख 2022 जनिरी 16 ताररख (आइतबार) रातत 12

बजेसम्म
・एउटा समहूमा 8 जनासम्मले एउटै टेबलु प्रयोग गना सककन्छ।
・समहूमा 9 िा सोभन्ोा धेिै व्यजक्त छ भने सब ैजनाले नोभल कोिोनाको खोप लगाएको कुिा
स्पष्ट पानाको लाधग ① ि ② प्रयोग गनुाहोस।्

① “TOKYO भ्याजक्सन एप”

② खोपको प्रमाणपत्र（खोप लगाएको छ भनेि स्पष्ट पाने कागजात）

・”विस्ततृ पिीक्षण ि TOKYO सपोटा” को ननयम पछ्याउनहुोस।्

⚫ “सङ्क्रमण रोकथामको लागग विस्ततृ परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त नगरेको िा नटााँससएको पसल
・एउटा समहूमा 4 जनासम्मले एउटै टेबलु प्रयोग गना सककन्छ।
・महोिा उपलब्ध गिाउन सककने समय ：बबहान 11 बजेोेखख िानत 9 बजेसम्म
・ग्राहक आफैले महोिा ललएि आउन सककने समय : बबहान 11 बजेोेखख िानत 9 बजेसम्म

मनोिञ्जन 
सुविधा आहो

ब्याङ्क्क्िेट हल

（वििाह हल）

अनुरोध गररने सुविधा（ रेस्टुरेन्ट, कफी सप आदद）①

※

①



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

िेस्टुिेन्ट
⚫ कािािके भएको पसल

・एउटै कोठामा धेिै जना नबस्नहुोस।्
・सधैँ ताजा हािा पास हुन होनहुोस।्
・माइरोफोनलाई ककटाणुमकु्त िाख्नुहोस।्
・नोभल कोिोनाको सङ्क्रमण नहुन होलसयािी अपनाउनहुोस।्

मनोिञ्जन 
सुविधा आहो

ब्याङ्क्क्िेट हल

(वििाह हल)

अनुरोध गररने सुविधा（ रेस्टुरेन्ट, कफी सप आदद）②



सुविधा अनुरोध गररने कुराहरू

मुलभ धिएटि, धिएटि, मनोिञ्जन हल आहो

⚫ कािािके प्रयोग गोाा
・एउटा कोठामा धेिै जना नबस्नुहोस।्
・सधैँ ताजा हािा पास हुन होनुहोस।्
・माइरोफोनलाई ककटाणुमुक्त िाख्नुहोस।्
・नोभल कोिोनाको सङ्क्रमण नहुन होलसयािी अपनाउनुहोस।्

⚫ सुविधाले ग्राहकहरूलाई अनुिोध गने कुिाहरू
・धेिै जना सँगै बसेि खानेकुिा खान सककँोैन।
・लामो समयसम्म बसेि खानेकुिा खान िा महोिा वपउन सककँोैन।

⚫ “व्यिसायको ननोेशन” पछ्याउनुहोस।्

⚫ नोभल कोिोनाको सङ्क्रमण नहुन होलसयािी अपनाउनुहोस।्

सम्मेलन हल, पजब्लक हल आहो

प्रोशानालय, साँस्कृनतक सेन्टि आहो

डडपाटामेन्ट स्टोि・सवपङ सेन्टि आहो

होटेल・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्िेट हल मात्र)

बेसबल कफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुो क्लब आहो

धिम पाका , मनोिञ्जन पाका , पाधचन्को पसल, 
गेम सेन्टि आहो

सङ्क्ग्रहालय, कला सङ्क्ग्रहालय, धचडडयाखाना आहो

व्यजक्तगत कोठा भएको बाि व्यिसायसँग 
सम्बजन्धत पजब्लक बािहाउस, व्यजक्तगत कोठा 
भएको लभडडयो पसल आहो

सुपि पजब्लक बाि, सोन्ोया सेिा उद्योग आहो

ड्राइलभङ स्कूल, राम स्कूल आहो

अनुरोध गररने सुविधा (अन्य) ①



सवुिधा अनरुोध गररने कुराहरू

मुलभ धिएटि, धिएटि, मनोिञ्जन हल आहो
■चको नकिाउने ककलसमको सवुिधा

※क्षमता＝प्रिेश गना सककने माननसहरूको सङ्क््या
・5,000 जना िा त्योभन्ोा कम क्षमता भएको ： क्षमताले भ्याएसम्म
・5,000 जनाभन्ोा बढीोेखख 10,000 जना िा कम क्षमता भएको：
5,000 जनासम्म

・10,000 जनाभन्ोा बढी： क्षमताको आधासम्म

― ”सङ्क्रमण ननयन्त्रण सिुक्षात्मक योजना” टोक्योमा जािी गरिएको खण्डमा 
सवुिधालभत्र 5000 जनाभन्ोा बढी िा क्षमताको 50% भन्ोा बढी भए 
पनन सवुिधालभत्र पस्न सककन्छ।
”सङ्क्रमण ननयन्त्रण सिुक्षात्मक योजना”

■चको किाउने ककलसमको सवुिधा
・क्षमताको आधासम्म

सम्मेलन हल, पजब्लक हल आहो

प्रोशानालय, साँस्कृनतक सेन्टि आहो

डडपाटामेन्ट स्टोि・सवपङ सेन्टि आहो

होटेल・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्िेट हल मात्र)

बेसबल कफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुो क्लब आहो

धिम पाका , मनोिञ्जन पाका , पाधचन्को पसल, गेम 
सेन्टि आहो

सङ्क्ग्रहालय, कला सङ्क्ग्रहालय, धचडडयाखाना आहो

व्यजक्तगत कोठा भएको बाि व्यिसायसँग सम्बजन्धत 
पजब्लक बािहाउस, व्यजक्तगत कोठा भएको लभडडयो 
पसल आहो

सुपि पजब्लक बाि, सोन्ोया सेिा उद्योग आहो

ड्राइलभङ स्कूल, राम स्कूल आहो

अनुरोध गररने सुविधा (अन्य) ②


