ขอความร่วมมือชาวกรุงโตเกียวเกียวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
○ ขณะนีมีผ้ ตู ิดเชือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็ นจํานวนมาก หากเพิมมากกว่านีจะเป็ นอันตรายอย่างยิง
○ กรุ งโตเกียวได้ ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินออกมาแล้ ว ตอนนีสิงทีสําคัญทีสุดคือการอยู่บ้าน และการไม่พบปะผู้คน ไม่พดู คุยกัน
○ ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินคือ การขอร้ องให้ ทกุ ท่านเปลียนวิถีการดําเนินชีวิตใหม่

ตังแต่เมือไรถึงเมือไร

ตังแต่เทียงคืน ของวันที 12 พ.ค. (พุธ) ถึง เทียงคืน ของวันที 31 พ.ค. (อาทิตย์)

ผู้ทีอาศัยอยู่ในกรุ งโตเกียว
กรุ ณาอยู่ทบ้ี าน
○ พยายามอยูท่ ีบ้ านเท่าทีทําได้

ผู้ทีเปิ ดร้ านค้ า
ปิ ดร้ าน หรื อเปิ ดในระยะเวลาอันสัน

【ร้ านอาหาร เป็ นต้ น】

พยายามไม่ออกนอกบ้ านเท่าทีทําได้

○ กรุณาอย่าเดินทางเข้ าออกกรุงโตเกียว
○ สําหรับคนทีไม่ได้ อยู่ด้วยกันตลอด ให้ เจอกันทางออนไลน์

เวลาทานข้ าว
○ ทานข้ าวกับครอบครัวหรือผู้ทีอาศัยอยูด่ ้ วยกัน
○ ไม่รวมกลุม่ กันดืมสุราทีสวนสาธารณะ หรือตามท้ องถนน

① ร้ านทีขอความร่วมมือ : ร้ านอาหาร หรือคาราโอเกะ
ทีจําหน่ายสุรา
สิงทีขอความร่ วมมือ : กรุณาปิ ดร้ าน
② ร้ านทีขอความร่วมมือ : ร้ านอืนๆ นอกจากข้ อ ①
เวลาทีสามารถเปิ ดได้ : ตังแต่ 05:00 ถึง 20:00
【ร้ านทีจัดงานอีเวนต์※】
○จํากัดลูกค้ าให้ ไม่เกิน 5000 คน

ลดจํานวนลูกค้ า 50% ของจํานวนทังหมดทีสามารถเข้ างานได้

※โรงละคร สถานทีนัดพบ สถานทีออกกําลังกาย สวนสนุก เป็ นต้ น
○ เวลาทีสามารถเปิ ดทําการ : ตังแต่ 05:00 ถึง 21:00

ขอความร่ วมมือในการปิ ดสถานทีต่ อไปนี
●แตกต่ างกันตามขนาดของสถานที
สถานที
โรงละคร เป็ นต้ น
ศูนย์การค้ า
สถานทีออกกําลังกาย
สถานทีเพือความบันเทิง
พิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น
สิงอํานวยความสะดวกเพือ
ความบันเทิง
การบริการ

ตัวอย่ าง

สิงทีขอความร่ วมมือ

โรงภาพยนตร์ ท้ องฟ้าจําลอง เป็ นต้ น
ช้ อปปิ งเซนเตอร์ ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาเก็ต ร้ านสะดวกซือ ร้ าน
ขายยา ปั มนํามัน เป็ นต้ น
โรงยิม สระว่ายนํา สนามเทนนิสในร่ ม เป็ นต้ น

【สถานทีทีกว้ างกว่ า1,000㎡】
●กรุ ณาปิ ด

ลานโบว์ลงิ สปอร์ ตคลับ ร้ านปาจิงโกะ เกมเซนเตอร์ เป็ นต้ น
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ อควาเรียม สวนสัตว์ เป็ นต้ น
ห้ องวิดีโอส่วนตัว ห้ องอาบนําสาธารณะทีเกียวข้ องกับธุรกิจการอาบนํา
พร้ อมห้ องส่วนตัว สถานทีขายตัวแข่งม้ า เป็ นต้ น
สถานทีอาบนํารวม ร้ านทําเล็บ นวดสปา เป็ นต้ น

【สถานทีทีมีพืนทีน้ อยกว่ า1,000㎡】
●หากเป็ นไปได้ กรุ ณาปิ ด

ขอความร่ วมมือเกียวกับการจัดงานอีเวนต์

●เกียวกับงานอีเวนต์
・จํากัดลูกค้ าให้ ไม่เกิน 5000 คน
ลดจํานวนลูกค้ า 50% ของจํานวนทังหมดทีสามารถเข้ างานได้
・ เวลาทีสามารถเปิ ดทําการ : ตังแต่ 05:00 ถึง 21:00
●สถานทีทีขอความร่ วมมือ
สถานที

ตัวอย่ าง

โรงละคร เป็ นต้ น

โรงละคร สถานทีชมการแสดง เป็ นต้ น

สถานทีนัดพบ เป็ นต้ น

สถานทีนัดพบ ศาลาประขาคม เป็ นต้ น

สถานทีจัดนิทรรศการ

สถานทีจัดนิทรรศการ ห้ องประขุมให้ เช่า เป็ นต้ น

โรงแรม เป็ นต้ น
สถานทีออกกําลังกาย
สวนสนุก

โรงแรม โรงแรมแบบญีปุ่ น (สถานทีสําหรับใช้ รวมตัวกัน)
สนามเบสบอล สนามกอล์ฟ สนามฝึ กตีลกู เบสบอล
ธีมพาร์ ค สวนสนุก

สิงทีขอความร่ วมมือ

●จํากัดลูกค้ าให้ ไม่ เกิน 5000 คน
ลดจํานวนลูกค้ า 50% ของจํานวนทังหมด
ทีสามารถเข้ างานได้
●เวลาทีสามารถเปิ ดทําการได้ คือ ตังแต่
05:00 ถึง 21:00
●ให้ คนเข้ าเป็ นจํานวนน้ อย
●ไม่ เสิร์ฟเครืองดืมแอลกอฮอล์
●ลูกค้ าไม่ สามารถนําเครื องดืมแอลกอฮอล์
มาดืมทีร้ าน
●ไม่ ร้องคาราโอเกะ

