नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 बारे टोक्यो महानगरपाललकाका बालसन्दाहरूलाई अनुरोध गदद छ
○ टोक्यो महानगरपालिकाको ररबाउन्डिङ रोक्ने उपायहरू सककएको छ।

○ साथै नोभि कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण हुनेहरूको सङ्क््या बढ्यो भने झनै खतरनाक हुडछ। खतरा छ।
○ टोक्यो महानगरपालिका आधारभत
ू उपायहरू विस्तत
ृ रूपमा कायााडियन गने अिधधमा छ।
हाि महत्त्िपण
ू ा कुरा भनेको फेरर नोभि कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण हुनेहरूको सङ्क््या बढ्न नदिनु हो।
○ नोभि कोरोना COVID-19 को सङ्क्रमण नहोस ् भनेर आफ्नो जीिनशैिी पररितान गनह
ुा ोस ् भडने अनरु ोध छ।
कदहिेिेखख कदहिेसम्म
अनरु ोध
टोक्योका बालसडिाहरू

अक्टोबर 2５ ताररख (आइतबार) रानत 12 बजेिेखख नोभेम्बर 30 ताररख
(मङ्क्गिबार) रानत 12 बजेसम्म
〇 झ्यािहरू िा ताजा हािा पास नहुने ठाउँ हरूमा नजानह
ु ोस ्।
〇 लभिभाि हुने समय िा लभिभाि हुने ठाउँ हरूमा नजानह
ु ोस ्।
〇 माननसहरूको नन्जक िा ठूिो आिाजमा नबोल्नह
ु ोस ्।
〇 माननसहरूको बबचमा िरु ी राख्नुहोस ्।

〇 मास्क िगाउनह
ु ोस ्।

〇 दिनमा पटक-पटक हात धन
ु ह
ु ोस ्।

〇 यात्रा िा व्यापारको कारण टोक्योमा आितजाित गिाा होलसयारी अपनाउनह
ु ोस ्।
विशेषगरर धेरै जना सँगै बसेर खानेकुरा नखानह
ु ोस ्।

〇 बाटो िा पाकामा समह
ू मा नबस्नह
ु ोस ् िा मदिरा सेिन नगनह
ुा ोस ्।
पसि गनेहरू

पसि खोल्ने समय छोटो पाने, इभेडट आदिबारे अनरु ोध
※कृपया अको पानामा हे नह
ुा ोस ्।。

अनुरोध गररने सुविधा（ रे स्टुरे न्ट, कफी सप आदद）
सुविधा

अनुरोध गररने कुराहरू
⚫ “व्यिसायको ननिे शन” पछ्याउनुहोस ्।

रे स्टुरे डट

※

⚫ “विस्तत
ृ परीक्षण र TOKYO सपोटद ” प्रजोक्टमा हुने “सङ्क्रमण रोकथामको लागग विस्तत
ृ
परीक्षणको प्रमाणपत्र※” पसलको अगाडि प्राप्त भएऱ प्रमाणपत्र टााँलसएको पसल
・एउटा समूहमा 4 जनासम्मिे एउटै टे बुि प्रयोग गना सककडछ।

・यदि एउटै टे बुि धेरै जनािे प्रयोग गनह
ुा ु डछ भने सबै जनािे नोभि कोरोना भाइरसविरुद्ध
खोप िगाएको छ भेनर स्पष्ट पानाको िाधग ① र ② प्रयोग गनह
ुा ोस ्।

मनोरञ्जन
सवु िधा आदि

① “TOKYO िाक्सन एप”（नोभेम्बर 1 ताररखिे खख उपिब्ध हुडछ）
② खोपको प्रमाणपत्र（खोप िगाइएको छ भेनर स्पष्ट पाने कागजात）

・“विस्तत
ृ परीक्षण र TOKYO सपोटा ” को ननयम पछ्याउनुहोस ्।

⚫ “सङ्क्रमण रोकथामको लागग विस्तत
ृ परीक्षणको प्रमाणपत्र※” प्राप्त नगरे को िा नटााँलसएको पसल
・एउटा समूहमा 4 जनासम्मिे एउटै टे बुि प्रयोग गना सककडछ।

・मदिरा उपिब्ध गराउन सककने समय ：बबहान 11 बजेिेखख रानत 9 बजेसम्म

・ग्राहक आफैिे मदिर लिएर आउन सककने समय : बबहान 11 बजेिेखख रानत 9 बजेसम्म
⚫ कारािके भएको पसि

ब्याङ्क्कट हि
(वििाह हि)

①

・एउटै कोठामा धेरै जना नबस्नुहोस ्।

・सधैँ ताजा हािा पास हुन दिनह
ु ोस ्।
・माइरोफोनिाई ककटाणुमुक्त राख्नुहोस ्।

・नोभि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नहुन होलसयारी अपनाउनह
ु ोस ्।

अनुरोध गररने सुविधा
सवु िधा
मलु भ धथएटर, धथएटर, मनोरञ्जन हि आदि
सम्मेिन हि, पन्ब्िक हि आदि
प्रिशानािय, साँस्कृनतक सेडटर आदि
डिपाटा मेडट स्टोर・सवपङ सेडटर आदि
होटे ि・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्िेट हि मात्र)
बेसबि कफल्ि, व्यायामशािा,
खेिकुि क्िब आदि
धथम पाका, मनोरञ्जन पाका, पाधचडको पसि,
गेम सेडटर आदि
सङ्क्ग्रहािय, किा सङ्क्ग्रहािय, धचडियाखाना आदि
व्यन्क्तगत कोठा भएको बाथ व्यिसायसँग
सम्बन्डधत पन्ब्िक बाथहाउस, व्यन्क्तगत कोठा
भएको लभडियो पसि आदि
सुपर पन्ब्िक बाथ, सोडिया सेिा उद्योग आदि
ड्राइलभङ स्कूि, राम स्कूि आदि

अनरु ोध गररने कुराहरू

⚫ कारािके प्रयोग गिाा
・एउटा कोठामा धेरै जना नबस्नुहोस ्।

・सधैँ ताजा हािा पास हुन दिनुहोस ्।

・माइरोफोनिाई ककटाणुमुक्त राख्नुहोस ्।
・कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नहुन होलसयारी अपनाउनह
ु ोस ्।

⚫ सुविधािे ग्राहकहरूिाई अनुरोध गने कुराहरू
・धेरै जना सँगै बसेर नखानुहोस ्।
・िामो समयसम्म बसेर खानेकुरा खान िा मदिर वपउन सककँिै न।
⚫ “व्यिसायको ननिे शन” पछ्याउनुहोस ्।
⚫ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नहुन होलसयारी अपनाउनुहोस ्।

अनुरोध गररने सुविधा
सवु िधा
मलु भ धथएटर, धथएटर, मनोरञ्जन हि आदि
सम्मेिन हि, पन्ब्िक हि आदि
प्रिशानािय, साँस्कृनतक सेडटर आदि
डिपाटा मेडट स्टोर・सवपङ सेडटर आदि
होटे ि・ऱ्योकान (ब्याङ्क्क्िेट हि मात्र)
बेसबि कफल्ि, व्यायामशािा,
खेिकुि क्िब आदि
धथम पाका, मनोरञ्जन पाका, पाधचडको पसि,
गेम सेडटर आदि
सङ्क्ग्रहािय, किा सङ्क्ग्रहािय, धचडियाखाना आदि

व्यन्क्तगत कोठा भएको बाथ व्यिसायसँग
सम्बन्डधत पन्ब्िक बाथहाउस, व्यन्क्तगत
कोठा भएको लभडियो पसि आदि
सप
ु र पन्ब्िक बाथ, सोडिया सेिा उद्योग
आदि
ड्राइलभङ स्कूि, राम स्कूि आदि

अनरु ोध गररने कुराहरू
अक्टोबर 31 ताररख आइतबार रानत 12 बजेिेखख

■चको नकराउने सुविधा
※क्षमता＝प्रिेश गना सककने माननसहरूको सङ्क््या
・5,000 िा त्योभडिा कम क्षमता भएको ： क्षमतािे भ्याएसम्म
・5,000 भडिा बढी ～10,000 िा कम क्षमता भएको ： 5,000
सम्म
・10,000 भडिा बढी： क्षमताको आधा
■चको कराउने सुविधा

・क्षमताको आधासम्म

