
សំណូមពរចំព ោះពោកអ្នកដែលពៅក្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងជំងឺកូវែី19

○ នៅនេលន េះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មា ចំ ួ នកើ ន ើងខ្ល ំង។ គឺន្រេះថ្នន ក់។ ន្រេះថ្នន ក់់។់។

○ ទី្កងុតូកយូ អ្ ុវតត វធិា ការពាក់ក ា់ លអា។ ន។ 

អ្វ ីដែល។ំខ្ ់នៅនេលន េះ គឺន វ្ ីយ៉ា ង់កុំឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺកូវែី19 នកើ ន ើងម្ាងនទ ត។

○ន េះគឺជា។ំណូម្េរចំនពាេះនោកអ្នក ។ុំឲ្យប្ដ រូរនប្ ប្រ។់នៅ នែើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវែី19 ។

។ំណូម្េរ

អ្នករ។់នៅ្កងុតូកយូ

អ្នកនប្ើកហាង ។ំណូម្េរទាកទ់ង ងឹការកាតប់្ ថយនមា៉ា ងនប្ើកហាង/ កម្ម វ ិ្ ។ីល។

*។ូម្នម្ើលនៅទំេ័រប្ន្ទា ប្់។

〇 ។ូម្នៅផ្ាេះតាម្ដែលអាចន វ្ ីបា ។

〇 ។ូម្នជ ។វាងកំុចូលកន ុង្កងុតូកយូ   ិងកំុនចញេី្កងុតូកយូ តាម្ដែលអាចន វ្ ីបា ។

〇 ។ូម្កំុនៅកដ លងដែលរម  ប្ងអ ចួ ឬកដ លងដែលខ្យល់ម្ិ អាចនចញចូលបា ។

〇 ។ូម្កំុនចញនៅន្ៅនៅនមា៉ា ងដែលមា ម្ ុ។សន្ចើ  ឬនៅកដ លងដែលមា ម្ ុ។សន្ចើ ។

〇 ។ូម្កំុ ិយយនៅដកបរអ្នកែទទ ឬ ិយយនោយ។ំនលងខ្ល ំងៗ។

〇 ។ូម្រកាគមាល តរវាងម្ ុ។សមាន ក់នៅម្ ុ។សមាន ក់។

〇 ។ូម្ពាក់មា៉ា ។់។

〇 ។ូម្ោង។មាា តទែនអាយបា ន្ចើ ែងកន ុង1ទងៃ។

〇 ្ប្។ិ នប្ើមា ការបារម្ភថ្នបា ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬយ៉ា ង់ ។ូម្នៅន វ្ ីនត។ត PCR។

េីទងៃទ2ី1 ដខ្ម្ករា(ទងៃ។ុ្ក) នមា៉ា ង 0 ្េឹក  ែល់  ទងៃទី13 ដខ្កុម្ភៈ (ទងៃអាទិតយ) នមា៉ា ង12 យប្់េីនេល់ែល់នេល់



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាងហូប្ចុក

⚫ ។ូម្នររេតាម្ ”នរលការណ៍ដណនំ្ទទ ្ប្នេទអាជីវកម្ម មួី្យៗ”។

⚫ ហាងដែលមានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ តិលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែងរ  ច※１” នន

គំពោង ”TOKYO SUPPORT ក្តួតពិនិតយលអ ិតលអ ន”់ ពៅខាងមខុហាង

・។ូម្នររេតាម្ ① ឬ②។

① នមា៉ា ងអាចនប្ើកហាងបា ៖ េីនមា៉ា ង 5្េឹក ែល់ នមា៉ា ង 9ោៃ ច

នមា៉ា ងអាចបំ្នរនី្គឿង្។វងឹបា ៖ េីនមា៉ា ង 11្េឹក ែល់ នមា៉ា ង 8ោៃ ច

នមា៉ា ងដែលនេញៀវអាចយកន្គឿង្។វងឹចូលហាងបា ៖ េីនមា៉ា ង 11្េឹក ែល់ នមា៉ា ង 8ោៃ ច

② នមា៉ា ងអាចនប្ើកហាងបា ៖ េីនមា៉ា ង 5្េឹក ែល់ នមា៉ា ង 8ោៃ ច

ម្ិ បំ្នរនី្គឿង្។វងឹ/ម្ ិនអាយនេញៀវយកន្គឿង្។វងឹចូលហាង

・នេញៀវ្កមុ្អាចអ្ងគ ុយចូលរន កន ុងតដុតមួ្យបា ្តមឹ្ 4ន្ទក់។

”នោយន វ្នីត។ត ម្ ។ុសនរលនៅទាងំអ្។់រន ※２” ន្កាម្(ចាប់្រប្។់្កងុតូកយូ ) ្ប្។ិ នប្ើែឹងថ្ន

អ្នកទាងំអ្។់រម  ផ្ទ កុនម្នរាគ COVID-19 គឺអាចចូលតរុមួ្រន នលើ។េី 5ន្ទក់បា ។

។ូម្នម្ើល្កោ។ប្ញ្ជា កថ់្នអ្នកទាងំអ្។់រន រម  ផ្ទ កុនម្នរាគ COVID-19 ជានែើម្។

・។ូម្នររេតាម្ចាប់្ដចងទ គនំរាង ”TOKYO SUPPORT ្តួតេិ ិតយលា ិតលា  ”់

កដ លងកំសា ត

។ល។

កដ លងជួប្ជុំ

។ល។

（កដ លងេិ្ី

អាពាហ៍េិពាហ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ (ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។) ①

※１

※２



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាងហូប្ចុក

⚫ ហាងដែលមិនបានទទ ល /ឬមិនបានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ ិតលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែង
រ  ច※” ពៅខាងមុខហាង

・នមា៉ា ងអាចនប្ើកហាងបា ៖ េីនមា៉ា ង 5្េឹក ែល់ នមា៉ា ង 8ោៃ ច

ម្ិ អាចបំ្នរនី្គឿង្។វងឹបា នទ។

នេញៀវម្ិ អាចយកន្គឿង្។វងឹចូលហាងបា នទ។

・នេញៀវ្កមុ្អាចអ្ងគ ុយចូលរន កន ុងតដុតមួ្យបា ្តមឹ្ 4ន្ទក់។

⚫ ហាងដែលមា ខ្រា៉ា អូ្នខ្

・។ូម្កុំឲ្យម្ ។ុស្ប្មូ្លផ្ដ ុំរន ន្ចើ នៅកន ុងប្ ាប់្ដតមួ្យ។

・។ូម្ន វ្ ីឲ្យមា ខ្យល់នចញចូលជា្ប្ចំ។

・។ូម្។ំោប់្នម្នរាគនលើម្ី្ កូហវ  ូ។

・។ូម្្ប្ងុ្ប្យ័តនកុឲំ្យឆ្លងជំងកូឺវែី19។

កដ លងកំសា ត

។ល។

កដ លងជួប្ជុំ

។ល។

（កដ លងេិ្ី

អាពាហ៍េិពាហ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ (ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។) ②

※



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

នរាងភាេយ ត ម្នហា្។េ សាល។ំដែង។ល។

⚫ នៅនេលន្ប្ើខ្រា៉ា អូ្នខ្

・។ូម្កុំឲ្យម្ ុ។ស្ប្មូ្លផ្ដ ុំរន ន្ចើ នៅកន ុងប្ ាប់្ដតមួ្យ។

・។ូម្ន វ្ ីឲ្យមា ខ្យល់នចញចូលជា្ប្ចំ។

・។ូម្។ំោប្់នម្នរាគនលើម្ី្កូហវ  ូ។

・។ូម្្ប្ងុ្ប្យ័តនកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវែី19។

⚫ ្ប្ការដែលអាជីវកម្ម ្តវូ។ំណូម្េរនៅអ្តិងិជ 

・មិ្ អាចហូប្បាយ ឬន្គឿង្។វងឹបា យូរនទ។

⚫ ។ូម្កាត់ប្ ថយចំ ួ ម្ ុ។សចូលកន ុងហាង ឬទីតាំងអាជីវកម្ម។

⚫ ។ូម្នររេតាម្ ”នរលការណ៍ដណនំ្ទទ ្ប្នេទអាជីវកម្ម ីមួ្យៗ”។

⚫ ។ូម្្ប្ងុ្ប្យ័តនកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវែី19។

កដ លងជួប្ជុំ សាលជួប្ជុំសាធារណៈ។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវប្ប្ម្។៌ល។

ផ្ារទំន ើប្ ម្ជឈម្ណឌ លទិញទ ំញិ។ល។

។ ា់ ររ ផ្ាេះ។ំ់ក់(ដតកដ លងជួប្ជុំ)

ទីោ កឡីានប្។បល អាររនលងកីឡា កល ឹប្

ហាត់្បាណ។ល។

។ួ កំសា ត theme park   ។ួ កំសា តហាង

បា៉ា ឈីងកុ កដ លងនលងនហេម្។ល។

សារម្ ា រី សាលវចិិ្ត។ិលបៈ 

។ួ ។តវ។ល។

កដ លងងូតទឹកសាធារណៈដែលមា ប្ ាប់្

នោយដ ក

ហាងនម្ើលវនីែអូ្កន ុងប្ ាប់្នោយដ ក។ល។

កដ លងងូតទឹក្ប្ណតិ ហាងសា  ។ល។

សាោនរ  នប្ើកប្ររងយ ត សាោប្ន្ងៀ គួរ។ល។

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ①



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

នរាងភាេយ ត ម្នហា្។េ សាល។ំដែង។ល។
■កម្ម វ ិ្ មី្ ិប្នចេ ញ។ំនលងខ្ល ងំ

*ចំ ួ ម្ ។ុសកំណត=់ ចំ ួ ម្ ។ុសអាចចូលបា 

・ចំ ួ ម្ ។ុសកណំតត់ចិជាងឬន។ម ើ 5,000 ន្ទក់

→ ្តឹម្ចំ ួ ម្ ។ុសកណំត់

・ចំ ួ ម្ ។ុសកណំតច់ប់្េី 5,001ន្ទក់ន ើងនៅ

→ ្តឹម្ 5,000 ន្ទក់

―កន ុងករណីបានដ្ឋក់ជូន”ដសនការសុវតថ ិោពទរ់ស្កា ត់ការឆ្ែង※１” ពៅក្កងុតូកយូ

・ចំ ួ ម្ ុ។សកំណត់ចប្់េី 5,001ន្ទក់ែល់ 20,000 ន្ទក់ នហើយមា នេញៀវនលើ។េី5,001ន្ទក់

→្តឹម្ចំ ួ ម្ ។ុសកណំត់

・ចំ ួ ម្ ុ។សកំណត់ចប់្េី 20,001 ន្ទក់ន ើង នហើយមា នេញៀវនលើ។េី5,001ន្ទក់

→្តឹម្ 20,000 ន្ទក់

・ចំ ួ ម្ ុ។សកំណត់ចប្់េី 20,001 ន្ទក់ន ើង នហើយមា នេញៀវនលើ។េី5,001ន្ទក់

”នោយន វ្ ីនត។ត ម្ ។ុសនរលនៅទាងំអ្។់រន ※２” ន្កាម្(ចាប់្រប្។់្កងុតូកយូ )

្ប្។ិ នប្ើែឹងថ្នអ្នកទាងំអ្។់រម  ផ្ទ កុនម្នរាគ COVID-19

→្តឹម្ចំ ួ ម្ ។ុសកណំត់

កដ លងជួប្ជុំ សាលជួប្ជុំសាធារណៈ។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវប្ប្ម្។៌ល។

ផ្ារទំន ើប្ ម្ជឈម្ណឌ លទិញទ ំញិ។ល។

។ ា់ ររ ផ្ាេះ។ំ់ក់(ដតកដ លងជួប្ជំុ)

ទីោ កឡីានប្។បល អាររនលងកីឡា កល ឹប្

ហាត់្បាណ។ល។

។ួ កំសា ត theme park   ។ួ កំសា តហាង

បា៉ា ឈីងកុ កដ លងនលងនហេម្។ល។

សារម្ ា រី សាលវចិិ្ត។ិលបៈ 

។ួ ។តវ។ល។

កដ លងងូតទឹកសាធារណៈដែលមា ប្ ាប់្

នោយដ ក

ហាងនម្ើលវនីែអូ្កន ុងប្ ាប់្នោយដ ក។ល។

កដ លងងូតទឹក្ប្ណតិ ហាងសា  ។ល។

សាោនរ  នប្ើកប្ររងយ ត សាោប្ន្ងៀ គួរ។ល។

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ②

※１

※2



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

នរាងភាេយ ត ម្នហា្។េ សាល។ំដែង។ល។
■កម្ម វ ិ្ ីមា ប្នចេ ញ។ំនលងខ្ល ំង

・កន ុងករណីចំ ួ ម្ ុ។សកំណត់ចប្់េី 5,001 ន្ទក់ែល់ 10,000 ន្ទក់

→្តឹម្ពាក់ក ា់ លទ ចំ ួ ម្ ុ។សកំណត់

・កន ុងករណីចំ ួ ម្ ុ។សកំណត់ចប្់េី10,001ន្ទក់ន ើង

→្តឹម្ 5,000ន្ទក់

កដ លងជួប្ជុំ សាលជួប្ជុំសាធារណៈ។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវប្ប្ម្។៌ល។

ផ្ារទំន ើប្ ម្ជឈម្ណឌ លទិញទ ំញិ។ល។

។ ា់ ររ ផ្ាេះ។ំ់ក់(ដតកដ លងជួប្ជំុ)

ទីោ កឡីានប្។បល អាររនលងកីឡា កល ឹប្

ហាត់្បាណ។ល។

។ួ កំសា ត theme park   ។ួ កំសា តហាង

បា៉ា ឈីងកុ កដ លងនលងនហេម្។ល។

សារម្ ា រី សាលវចិិ្ត។ិលបៈ 

។ួ ។តវ។ល។

កដ លងងូតទឹកសាធារណៈដែលមា ប្ ាប់្

នោយដ ក

ហាងនម្ើលវនីែអូ្កន ុងប្ ាប់្នោយដ ក។ល។

កដ លងងូតទឹក្ប្ណតិ ហាងសា  ។ល។

សាោនរ  នប្ើកប្ររងយ ត សាោប្ន្ងៀ គួរ។ល។

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ③


