ขอความร่วมมือชาวกรุ งโตเกียวเกีย่ วกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่
○ ขณะนีม้ ีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่เพิ่มขึน้ จานวนมาก เป็ นอันตรายอย่างยิ่ง
○ กรุงโตเกียวจะดาเนินมาตรการป้องกันการระบาดตามแนวทางอย่างเข้มงวด
ตอนนีส้ ่งิ ที่สาคัญที่สดุ คือ การป้องกันไม่ให้จานวนผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่เพิ่มขึน้ อี ก
○ จึงขอให้ท่านเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่
ตัง้ แต่เมื่อไรถึงเมื่อไร

ตัง้ แต่เที่ยงคืนของวันศุกร์ท่ี 21 มกราคม ถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์

คาขอร้อง
ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นกรุงโตเกียว

ผูท้ ี่เปิ ดร้านค้า

〇 ขอใหท่านพยายามอยู่บา้ น
〇 กรุณาอย่าเดินทางเข้าออกกรุงโตเกียวเท่าที่ทาได้
〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาและสถานที่ซ่งึ มีผคู้ นหนาแน่น
〇 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ซ่งึ ไม่มีหน้าต่างหรือที่ไม่มีการระบายอากาศ
〇 ไม่พดู คุยกันแบบใกล้ๆ หรือพูดคุยเสียงดัง
〇 รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
〇 โปรดสวมหน้ากากอนามัย
〇 ล้างมือวันละหลายๆ ครัง้
〇 หากท่านมีความกังวลใจว่าติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่หรือไม่ ขอให้เข้ารับการตรวจ PCR
ให้เปิ ดร้านในระยะเวลาอันสัน้ และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์
※ดูรายละเอียดในหน้าต่อไป

สถานทีซ่ ง่ึ ขอความร่วมมือ (ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ①
สถานที่

สิ่งทีข่ อความร่วมมือ
⚫ กรุณาปฏิบตั ิตามแนวทางจาแนกตามประเภทกิจการ

ร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่ม

⚫ กรณีของร้านที่ได้รับ “เครื่องหมายผ่านการตรวจสอบการป้ องกันการติดเชือ้ ※１”
(โปรเจ็คการสนับสนุนให้กรุ งโตเกียวตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด) และติดไว้หน้าร้าน

※１

・กรุณาปฏิบตั ิตามข้อ ① หรือ ②
① เวลาที่เปิ ดทาการได้： ตัง้ แต่ 5.00 น. ถึง 21.00 น.

เวลาที่เสิรฟ์ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ได้： ตัง้ แต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น.

สถานบันเทิง ฯลฯ

เวลาที่ลกู ค้านาเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มได้： ตัง้ แต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น.
② เวลาที่เปิ ดทาการได้： ตัง้ แต่ 5.00 น. ถึง 20.00 น.
ไม่เสิรฟ์ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และลูกค้าไม่นาเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่ม
・ลูกค้าที่มาด้วยกันนั่งโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน/โต๊ะ

ในกรณีที่มีการแสดงให้ทราบว่า ผูใ้ ช้บริการไม่มีใครติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่จากการ “ตรวจผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคน※２”

สถานที่ชมุ นุม ฯลฯ
(สถานที่จดั งาน
แต่งงาน)

(ตามระเบียบของกรุงโตเกียว) จึงจะให้คนจานวนตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไปนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้
กรุณาตรวจดูเอกสารที่แสดงว่า ทุกคนไม่มีใครติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่
・ปฏิบตั ิตามกฎของโปรเจ็ค “การสนับสนุนให้กรุงโตเกียวตรวจสอบอย่างเคร่งครัด”

※２

สถานทีซ่ ง่ึ ขอความร่วมมือ (ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) ②
สถานที่

สิ่งทีข่ อความร่วมมือ
⚫ กรณีของร้านที่ไม่ได้รับ “เครื่องหมายผ่านการตรวจสอบการป้ องกันการติดเชือ้ ※” / ไม่ได้ติดไว้หน้าร้าน

ร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่ม

・เวลาที่เปิ ดทาการได้： ตัง้ แต่ 5.00 น. ถึง 20.00 น.
ห้ามเสิรฟ์ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามลูกค้านาเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
・ลูกค้าที่มาด้วยกันนั่งโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน/โต๊ะ
⚫ ร้านที่มีบริการคาราโอเกะ
・ห้ามคนจานวนมากรวมกลุม่ กันในห้องเดียวกัน

สถานบันเทิง ฯลฯ

・ระบายอากาศอยูเ่ สมอ
・เช็ดไมโครโฟนด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้

・โปรดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่

สถานที่ชมุ นุม ฯลฯ
(สถานที่จดั งาน
แต่งงาน)

※

สถานทีซ่ ง่ึ ขอความร่วมมือ (อืน่ ๆ) ①
สถานที่

สิ่งทีข่ อความร่วมมือ

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
สถานที่ชมุ นุม ศาลาประชาคม ฯลฯ
สถานที่จดั นิทรรศการ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ฯลฯ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ

⚫ กรณีมีบริการคาราโอเกะ
・ห้ามคนจานวนมากรวมกลุม่ กันในห้องเดียวกัน
・ระบายอากาศอยูเ่ สมอ

・เช็ดไมโครโฟนด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้
โรงแรม โรงแรมแบบญี่ปนุ่ (เฉพาะสถานที่จดั งานเลีย้ ง)
สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ตคลับ ฯลฯ

สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม ฯลฯ

・โปรดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่
⚫ สิ่งที่กิจการตัองขอร้องผูใ้ ช้บริการ
・ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเหล้าเป็ นระยะเวลานาน

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ

⚫ ให้คนเข้าร้านหรือสถานที่เป็ นจานวนน้อย

ห้องอาบนา้ สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการอาบนา้ พร้อมห้องส่วนตัว
ร้านห้องวิดีโอส่วนตัว ฯลฯ

⚫ กรุณาปฏิบตั ติ ามแนวทางจาแนกตามประเภทกิจการ

สถานที่อาบนา้ รวม นวดสปา ฯลฯ

⚫ โปรดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่

โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

สถานทีซ่ ง่ึ ขอความร่วมมือ (อืน่ ๆ) ②
สถานที่
โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ

สิ่งทีข่ อความร่วมมือ
■กรณีงานอีเวนต์ ทไี่ ม่ มกี ารส่ งเสียงดัง

สถานที่ชมุ นุม ศาลาประชาคม ฯลฯ

※จำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติ＝จำนวนคนที่สำมำรถเข้ำพื้นที่ได้

สถานที่จดั นิทรรศการ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ฯลฯ

・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติไม่เกิน 5,000 คน

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญี่ปนุ่ (เฉพาะสถานที่จดั งานเลีย้ ง)
สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ตคลับ ฯลฯ

→ ไม่เกินจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติ
・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติต้ งั แต่ 5,001 คน
→ ไม่เกิน 5,000 คน
―กรณีทมี่ กี ารส่ ง “แผนเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อ※１” ให้ กรุงโตเกียว
・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติต้ งั แต่ 5,001-20,000 คนและมีลูกค้ำตั้งแต่ 5,001 คน

สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม ฯลฯ

→ไม่เกินจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติ

※１

・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติต้ งั แต่ 20,001 คนและมีลูกค้ำตั้งแต่ 5,001 คน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ
ห้องอาบนา้ สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการอาบนา้ พร้อมห้องส่วนตัว
ร้านห้องวิดีโอส่วนตัว ฯลฯ
สถานที่อาบนา้ รวม นวดสปา ฯลฯ
โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

→ไม่เกิน 20,000 คน
・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติต้ งั แต่ 20,001 คน มีลูกค้ำตั้งแต่ 5,001 คน
และมีการแสดงให้ทราบว่าผูใ้ ช้บริการไม่มีใครติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่จากการ “ตรวจผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคน※2”
→ไม่เกินจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติ

※2

สถานทีซ่ ง่ึ ขอความร่วมมือ (อืน่ ๆ) ③
สถานที่
โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
สถานที่ชมุ นุม ศาลาประชาคม ฯลฯ
สถานที่จดั นิทรรศการ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ฯลฯ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ

โรงแรม โรงแรมแบบญี่ปนุ่ (เฉพาะสถานที่จดั งานเลีย้ ง)
สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ตคลับ ฯลฯ

สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ
ห้องอาบนา้ สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการอาบนา้ พร้อมห้องส่วนตัว
ร้านห้องวิดีโอส่วนตัว ฯลฯ
สถานที่อาบนา้ รวม นวดสปา ฯลฯ
โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

สิ่งทีข่ อความร่วมมือ
■กรณีงานอีเวนต์ ทมี่ ีการส่ งเสี ยงดัง
・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติต้ งั แต่ 5,001-10,000 คน
→ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติ
・หำกจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรปกติต้ งั แต่ 10,001 คน
→ไม่เกิน 5,000 คน

