Pedido a todos em Tóquio sobre o novo coronavírus COVID-19.
○ O estado de emergência em Tóquio acabou.
○ Se mais pessoas pegarem o novo corona vírus será perigoso.
○ O Governo Metropolitano de Tóquio tomará medidas para evitar o regresso.
O mais importante agora é impedir que mais pessoas adquiram o novo coroa COVID-19.
○Pedimos que você adapte seu estilo de vida para que não pegar o novo coroa COVID-19.
De quando até
quanto tempo

De sexta-feira 1º de outubro à meia-noite até domingo 24 de outubro
à meia-noite

Pedido
Pessoas que vivem em
Tóquio

〇 Não saia em horários agitados ou vá a lugares onde haja muita gente.
〇 Por favor, tenha especial cuidado ao sair ou entrar em Tóquio de
férias ou a negócios.
〇 Restaurantes e outros estabelecimentos fecham às 21h00.
〇 Por favor, não se reúnam na rua ou em um parque para beber álcool.

Pessoas que tem lojas Pedido de horário de abertura mais curto, eventos e outros
※Por favor, veja a próxima página.

Favor indicar o tipo de estabelecimento (restaurante, cafeteria, etc.)
し

せつ

ねが

Estabelecimentos

Pedido
◎Receba um "Certificado de Inspeção Completa de Prevenção de Infecção" do projeto "Apoio à
Inspeção Completa TOKYO". O certificado será exibido em frente à loja.

Restaurantes

※

・Horário que pode abrir a loja: 5h até às 21h
・Grupos de até 4 pessoas podem compartilhar uma mesa.
・Das 11h às 20h você pode servir álcool e os clientes podem trazer
álcool para a loja.

Instalações
recreativas, etc.

[Se você não tiver recebido um Certificado de Inspeção Completa de Prevenção de Infecção※] ou
não tiver colocado um na frente de sua loja
・Horário que pode abrir a loja：5h até às 20h
・Por favor, não servir álcool. Os clientes não estão autorizados a trazer álcool para a loja.

Salões de
l Lojas com karaoke
banquetes, etc.
(Salão de
casamento)

Restaurantes e cafeterias: por favor não use karaoke.
Além dos restaurantes e cafés: não colocar muitas pessoas em uma única sala.
Mantenha sempre o ar fresco.
Certifique-se de não pegar o novo corona.

Favor indicar o tipo de estabelecimento (restaurante, cafeteria, etc.)
Estabelecimentos

Pedidos
・Se você trabalha em uma loja, por favor, faça o máximo de testes PCR possíveis.
・Reduzir o número de pessoas que entram na loja.

Restaurantes

・Não deixe ninguém com febre entrar na loja.
・Certifique-se de que as mãos estejam sempre limpas. Mantenha o
desinfetante disponível.
・Mantenha sempre limpa a área onde você trabalha. Desinfetar.

Instalações
recreativas,
etc.

・Por favor, certifique-se de que todos que entram na loja usem uma máscara.
・Não deixe ninguém com febre, sem máscara ou sem desinfetar suas mãos entrar na loja.
・Se alguém na loja estiver falando sem máscara, falando muito alto, ou falando muito
perto de você, por favor, peça-lhes que saiam da loja.

Salões de
banquetes,
etc.
(Salão de
casamento)

Por favor, peça-lhes que saiam da loja.
・Por favor, mantenha o ar em seu estabelecimento fresco.
・Para evitar se pegar o novo Corona ao falar, sente-se mais longe ou coloque uma
divisória entre seus rostos.
・Por favor, siga as [diretrizes específicas] para sua indústria.

uma divisória

Instalação solicitada (loja)
Instalações - exemplos
Lojas de departamento
Centro comercial, etc.
(exceto para necessidades
diárias)
Salões de Pachinko
Salões de jogos, etc.

Pedido
l Horário que pode abrir: 5.00 às 21.00 horas.
l Nenhum álcool deve ser servido.
l Os clientes não estão autorizados a trazer álcool para a loja.
l Bar que tem karaoke.
Por favor, tente não ter muitas pessoas em uma única sala.
Mantenha sempre o ar fresco.

Casas de banho públicas,
lojas de vídeo privadas, etc.

Banhos públicos
Estética, etc.

Certifique-se de não pegar a nova Corona.

Instalação solicitada (loja)
Instalações - exemplos

Pedidos

Lojas de departamento

・Se você trabalha em uma loja, por favor, faça o máximo de testes PCR

Centro comercial, etc.

possíveis.

(exceto para necessidades

・Reduzir o número de pessoas que entram na loja.

diárias)

・Não deixe ninguém com febre entrar na loja.
・Certifique-se de que as mãos estejam sempre limpas. Mantenha o

Salões de Pachinko

desinfetante disponível.

Salões de jogos, etc.

・Mantenha sempre limpa a área onde você trabalha. Desinfetar.
・Por favor, certifique-se de que todos que entram na loja usem uma máscara.
・Não deixe ninguém com febre, sem máscara ou sem desinfetar suas mãos

Casas de banho públicas, lojas
de vídeo privadas, etc.

entrar na loja.
・Se alguém na loja estiver falando sem máscara, falando muito alto, ou falando
muito perto de você, por favor, peça-lhes que saiam da loja.
Por favor, peça-lhes que saiam da loja.

Banhos públicos
Estética, etc.

・Por favor, mantenha o ar em seu estabelecimento fresco.
・Para evitar se pegar o novo Corona ao falar, sente-se mais
longe ou coloque uma divisória entre seus rostos.
・Por favor, siga as [diretrizes específicas] para sua indústria.

uma divisória

Instalação solicitada (evento)
Instalações - exemplos
Museus, galerias, zoológicos,

Pedido
■Não falar alto nessas instalções

etc.

※Capacidade = número de pessoas autorizadas a entrar

Campos de beisebol, ginásios,

・Menos de 5.000: até o número máximo de pessoas

clubes esportivos, etc.

・Mais de 5.000 até 10.000: até 5.000

Cinemas, teatros, salas de
entretenimento, etc.
Parques temáticos e parques
de diversão
Salas de reunião, salões

・Mais de 10.000, mas não mais de 20.000: Até a metade do número de
lugares
・Mais de 20.000 pessoas: até 10.000 pessoas
■Instalações que pode falar alto（Ambos os ☑ são necessários）
☑ Até 10.000 pessoas
☑ Até 50% da capacidade

públicos, etc.
Salas de exposição, salas de

l Horário que pode abrir: 5:00 às 21:00 horas.

cultura, etc.

l Nenhum álcool deve ser servido.
l Os clientes não estão autorizados a trazer álcool para a loja.
l Lojas que tem Karaoke

Hotéis e Pousadas
(Somente salas de banquete)

・ Por favor, tente não ter muitas pessoas em uma única sala.
・Mantenha sempre o ar fresco.
・Certifique-se de não pegar o novo Corona.

Instalação solicitada (evento)
Instalações - exemplos
Museus, galerias, zoológicos,
etc.

Pedido
・Se você trabalha em uma loja, por favor, faça o máximo de testes PCR
possíveis.

Campos de beisebol, ginásios,

・Reduzir o número de pessoas que entram na loja.

clubes esportivos, etc.

・Não deixe ninguém com febre entrar na loja.

Cinemas, teatros, salas de

・Certifique-se de que as mãos estejam sempre limpas. Mantenha o

entretenimento, etc.

desinfetante disponível.

arques temáticos e parques de

・Mantenha sempre limpa a área onde você trabalha. Desinfetar.

diversão

・Por favor, certifique-se de que todos que entram na loja usem uma máscara.

Salas de reunião, salões
públicos, etc.
Salas de exposição, salas de
cultura, etc.

・Não deixe ninguém com febre, sem máscara ou sem desinfetar suas mãos
entrar na loja.
・Se alguém na loja estiver falando sem máscara, falando muito alto, ou falando
muito perto de você, por favor, peça-lhes que saiam da loja.
Por favor, peça-lhes que saiam da loja.
・Por favor, mantenha o ar em seu estabelecimento fresco.

Hotéis e Pousadas

・Para evitar se pegar o novo Corona ao falar, sente-se mais

(Somente salas de banquete)

longe ou coloque uma divisória entre seus rostos.
・Por favor, siga as [diretrizes específicas] para sua indústria.

uma divisória

