
नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 बारे टोक्योका बाससन्दाहरूलाई अनुरोध गर्दछ

○अहिले नोभल कोरोना COVID-19 को सङ््करमण हुनेिरूको धेरै बहिरिेको छ। खतरनाक हुन्छ। खतरा छ।

○ टोक्यो मिानगरपाहलकाले ओहमरोन भेररयन्ट व्यापक रूपमा फैहलएकोले आपत्कालीन उपायिरू अपनाउने छ।

िाल मित्त्वपूणण कुरा भनेको फेरर नोभल कोरोना COVID-19 को सङ््करमण हुनेिरूको सङ््कया बि्न नहिनु िो।

○ नोभल कोरोना COVID-19 को सङ््करमण निोस् भनेर आफ्नो जीवनशैली पररवतणन गनुणिोस् भने्न अनुरोध छ।

अनुरोध

टोक्योका बाहसन्दािरू

पसल गनेिरू पसल खोल्ने समय छोटो पाने, इभेन्ट आहिबारे अनुरोध
※अको पानामा िेनुणिोस्।

〇 झ्यालिरू वा ताजा िावा पास नहुने ठाउँिरूमा नजानुिोस्।

〇 हभडभाड हुने समय वा हभडभाड हुने ठाउँिरूमा नजानुिोस्।

〇 माहनसिरूको नहजक वा ठूलो आवाजमा नबोल्नुिोस्।

〇 माहनसिरूको हबचमा िुरी राख्नुिोस्।

〇 मास्क लगाउनुिोस्।

〇 हिनमा पटक-पटक िात धुनुिोस्।

〇 रेसु्टरेन्ट आहिमा खान खाँिा माहनसिरूको सङ््कया कम गनुणिोस् र लामो समयसम्म नबसु्निोस्।

〇 आपत्कालीन उपाय वा प्राथहमकता उपाय के्षत्रमा (नोभल कोरोनाबाट सङ््करहमत भएका माहनसिरू

धेरै भएको ठाउँिरू) सकेसम्म नजानुिोस्।

〇 ज्वरो आहि आएको खण्डमा यात्रा नगनुणिोस्।

〇 शङ्का लाग्छ भने PCR टेस्ट (नोभल कोरोनाबाट सङ््करहमत हुनुहुन्छ हक भनेर जाँचे्न) गनुणिोस्।

जनवरी १० ताररख सोमबार राहत १२ बजेिेखख जनवरी ३१ ताररख सोमबार राहत १२ बजेसम्मकहिलेिेखख कहिलेसम्म



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेसु्टरेन्ट

 “व्यवसायको हनिेशन” पछ्याउनुिोस्।

 “सिसृ्तत परीक्षण र TOKYO सपोटद” प्रोजेक्टमा हुने “सङ््करमण रोकथामको लासग सिसृ्तत

परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त भएर पसलको अगासि टााँससएको पसल

・एउटा समूिमा 4 जनासम्मले एउटै टेबुल प्रयोग गनण सहकन्छ।

・समूिमा 5 वा सोभन्दा धेरै व्यखि छ भने सबै जनाले नोभल कोरोनाको खोप लगाएको कुरा

स्पष्ट पानणको लाहग ① र ② प्रयोग गनुणिोस्।

① “TOKYO भ्याखिन एप”

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

・”हवसृ्तत परीक्षण र TOKYO सपोटण” को हनयम पछ्याउनुिोस्।

 “सङ््करमण रोकथामको लासग सिसृ्तत परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त नगरेको िा नटााँससएको पसल

・एउटा समूिमा 4 जनासम्मले एउटै टेबुल प्रयोग गनण सहकन्छ।

・महिरा उपलब्ध गराउन सहकने समय ：हबिान 11 बजेिेखख राहत 9 बजेसम्म

・ग्रािक आफैले महिरा हलएर आउन सहकने समय : हबिान 11 बजेिेखख राहत 9 बजेसम्म

मनोरञ्जन सुहवधा
आहि

ब्याङ््कवेट िल

（हववाि िल）

अनुरोध गररने सुसिधा（ रेसु्टरेन्ट, कफी सप आसर्）①

※

①



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

रेसु्टरेन्ट

 कारावके भएको पसल

・एउटै कोठामा धेरै जना नबसु्निोस्।

・सधैँ ताजा िावा पास हुन हिनुिोस्।

・माइरोफोनलाई हकटाणुमुि राख्नुिोस्।

・नोभल कोरोनाको सङ््करमण नहुन िोहसयारी अपनाउनुिोस्।

मनोरञ्जन सुहवधा
आहि

ब्याङ््कवेट िल

(हववाि िल)

अनुरोध गररने सुसिधा（ रेसु्टरेन्ट, कफी सप आसर्）②



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

मुहभ हथएटर, हथएटर, मनोरञ्जन िल आहि
 कारावके प्रयोग गिाण

・एउटा कोठामा धेरै जना नबसु्निोस्।

・सधैँ ताजा िावा पास हुन हिनुिोस्।

・माइरोफोनलाई हकटाणुमुि राख्नुिोस्।

・नोभल कोरोनाको सङ््करमण नहुन िोहसयारी अपनाउनुिोस्।

 सुहवधाले ग्रािकिरूलाई अनुरोध गने कुरािरू

・धेरै जना सँगै बसेर खानेकुरा खान सहकँिैन।

・लामो समयसम्म बसेर खानेकुरा खान वा महिरा हपउन सहकँिैन।

 पसलमा वा सुहवधाहभत्र जाने माहनसिरूको सङ््कया कम गराउनुिोस्।

 “व्यवसायको हनिेशन” पछ्याउनुिोस्।

 नोभल कोरोनाको सङ््करमण नहुन िोहसयारी अपनाउनुिोस्।

समे्मलन िल, पखिक िल आहि

प्रिशणनालय, साँसृ्कहतक सेन्टर आहि

हडपाटणमेन्ट स्टोर・सहपङ्क सेन्टर आहि

िोटेल・ऱ्योकान (ब्याङ््कवेट िल मात्र)

बेसबल हफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुि क्लबआहि

हथम पाकण , मनोरञ्जन पाकण , पाहचन्को पसल, गेम सेन्टर
आहि

सङ््कग्रिालय, कला सङ््कग्रिालय, हचहडयाखाना आहि

व्यखिगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बखित

पखिक बाथिाउस, व्यखिगत कोठा भएको हभहडयो

पसल आहि

सुपर पखिक बाथ, सोन्दयण सेवा उद्योग आहि

डर ाइहभङ्क सू्कल, राम सू्कल आहि

अनुरोध गररने सुसिधा (अन्य) ①



सुसिधा अनुरोध गररने कुराहरू

मुहभ हथएटर, हथएटर, मनोरञ्जन िल आहि

■चको नकराउने हकहसमको सुहवधा

※क्षमता＝प्रवेश गनण सहकने माहनसिरूको सङ््कया

・5,000 जना वा त्योभन्दा कम क्षमता भएको ： क्षमताले भ्याएसम्म

・5,000 जनाभन्दा बिीिेखख 10,000 जना वा कम क्षमता भएको：

5,000 जनासम्म

・10,000 जनाभन्दा बिी： क्षमताको आधासम्म

― ”सङ््करमण हनयन्त्रण सुरक्षात्मक योजना” टोक्योमा जारी गररएको खण्डमा

सुहवधाहभत्र 5000 जनाभन्दा बिी वा क्षमताको 50% भन्दा बिी भए

पहन सुहवधाहभत्र पस्न सहकन्छ।

”सङ््करमण हनयन्त्रण सुरक्षात्मक योजना”

■चको कराउने इभेन्ट

・क्षमताको आधासम्म

समे्मलन िल, पखिक िल आहि

प्रिशणनालय, साँसृ्कहतक सेन्टर आहि

हडपाटणमेन्ट स्टोर・सहपङ्क सेन्टर आहि

िोटेल・ऱ्योकान (ब्याङ््कवेट िल मात्र)

बेसबल हफल्ड, व्यायामशाला,
खेलकुि क्लब आहि

हथम पाकण , मनोरञ्जन पाकण , पाहचन्को पसल, गेम सेन्टर
आहि

सङ््कग्रिालय, कला सङ््कग्रिालय, हचहडयाखाना आहि

व्यखिगत कोठा भएको बाथ व्यवसायसँग सम्बखित

पखिक बाथिाउस, व्यखिगत कोठा भएको हभहडयो

पसल आहि

सुपर पखिक बाथ, सोन्दयण सेवा उद्योग आहि

डर ाइहभङ्क सू्कल, राम सू्कल आहि

अनुरोध गररने सुसिधा (अन्य) ②


