ขอความร่ วมมือชาวกรุงโตเกียวเกีย3 วกับไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่
○ กรุ งโตเกียวได้สิ0นสุ ดการดําเนินมาตรการป้องกันโควิดระลอกใหม่แล้ว
○ หากมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื0อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เพิGมขึ0น จะเป็ นอันตรายอย่างยิงG
○ กรุ งโตเกียวจะรองรับในช่วงเคร่ งครัดกับการดําเนินมาตรการพื0นฐาน
ตอนนี0สิGงทีGสาํ คัญทีGสุดคือ การป้องกันไม่ให้จาํ นวนผูต้ ิดเชื0อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เพิGมขึ0นอีก
○จึงขอให้ท่านเปลีGยนวิถีการดําเนินชีวติ เพืGอป้องกันการติดเชื0อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ตั=งแต่เมื-อไรถึงเมื-อไร
คําขอร้อง
ผูท้ ี-อาศัยอยูใ่ นกรุ งโตเกียว

ตังแต่
# เที*ยงคืนของวันจันทร์ ที* 67 ตุลาคม ถึงเที*ยงคืนของวันอังคารที* >? พฤศจิกายน
〇 หลีกเลี;ยงการเดินทางไปยังสถานที;ซ; ึงไม่มีหน้าต่างหรื อที;ไม่มีการระบายอากาศ
〇 หลีกเลี;ยงการเดินทางในช่วงเวลาและสถานที;ซ; ึงมีผคู ้ นหนาแน่น
〇 ไม่พดู คุยกันแบบใกล้ๆ หรื อพูดคุยเสี ยงดัง
〇 รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
〇 โปรดสวมหน้ากากอนามัย
〇 ล้างมือวันละหลายๆ ครั2ง
〇 โปรดระมัดระวังในกรณี ท่องเที;ยวหรื อทํางานที;ตอ้ งเดินทางเข้าออกกรุ งโตเกียว
โดยเฉพาะอย่างยิง; หลีกเลี;ยงการรับประทานอาหารร่ วมกันหลายคน
〇 ไม่รวมกลุ่มกันดื;มสุ ราที;สวนสาธารณะ หรื อตามท้องถนน

ผูท้ ี-เปิ ดร้านค้า

ให้เปิ ดร้านในระยะเวลาอันสั2น และขอความร่ วมมือเกี;ยวกับการจัดงานอีเวนต์
※ดูรายละเอียดในหน้ าต่อไป

สถานที'ซ' งึ ขอความร่ วมมือ (ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ฯลฯ)
สถานที'

สิ'งที'ขอความร่ วมมือ
l กรุณาปฏิบตั ติ ามแนวทางจําแนกตามประเภทกิจการ

ร้ านขายอาหารและ
เครื7 องดื7ม

※

l กรณีของร้ านที,ได้ รับ “เครื, องหมายผ่ านการตรวจสอบการป้ องกันการติดเชือB ※” (โปรเจ็คการสนับสนุนให้ กรุ งโตเกียวตรวจสอบ
อย่ างเคร่ งครั ด) และติดไว้ หน้ าร้ าน
・ลูกค้ าที<มาด้ วยกันนัง< โต๊ ะเดียวกันได้ ไม่เกิน D คน/โต๊ ะ
・หากคนจํานวนมากมีการนัง< ร่วมโต๊ ะเดียวกัน ให้ ใช้ ข้อ ①, ② ต่อไปนี K
เพื<อแสดงให้ เห็นว่า ได้ มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื Kอไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
① “TOKYO วัคชัน< แอปพลิเคชัน< ” (เริ< มใช้ ได้ ตงแต่
ั K วนั ที< [ พฤศจิกายน)
② ใบรับรองการฉีดวัคซีน (เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน)

สถานบันเทิง ฯลฯ

・ปฏิบตั ติ ามกฎของโปรเจ็ค “การสนับสนุนให้ กรุงโตเกียวตรวจสอบอย่างเคร่งครัด”
l กรณีของร้ านที,ไม่ ได้ รับ “เครื, องหมายผ่ านการตรวจสอบการป้ องกันการติดเชือB ※” / ไม่ ได้ ตดิ ไว้ หน้ าร้ าน
・ลูกค้ าที<มาด้ วยกันนัง< โต๊ ะเดียวกันได้ ไม่เกิน D คน/โต๊ ะ
・เวลาที<เสิร์ฟเครื< องดื<มแอลกอฮอล์ได้ : ตังแต่
K [[.dd น. ถึง g[.dd น.
・เวลาที<ลกู ค้ านําเครื< องดื<มแอลกอฮอล์เข้ ามาดื<มได้ : ตังแต่
K [[.dd น. ถึง g[.dd น.

สถานบันเทิง ฯลฯ

l ร้ านที<มีบริ การคาราโอเกะ

(สถานที7จดั งาน

・ห้ ามคนจํานวนมากรวมกลุม่ กันในห้ องเดียวกัน

แต่งงาน)

・เช็ดไมโครโฟนด้ วยนํ Kายาฆ่าเชื Kอ

・ระบายอากาศอยูเ่ สมอ
・โปรดระวังไม่ให้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

①

สถานที'ซ' งึ ขอความร่ วมมือ
สถานที'

สิ'งที'ขอความร่ วมมือ

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ
สถานที7ชมุ นุม ศาลาประชาคม ฯลฯ
สถานที7จดั นิทรรศการ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ฯลฯ
ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า ฯลฯ
โรงแรม โรงแรมแบบญี7ปนุ่ (เฉพาะสถานที7จดั งานเลี Rยง)

l กรณีมีบริ การคาราโอเกะ
・ห้ ามคนจํานวนมากรวมกลุม่ กันในห้ องเดียวกัน
・ระบายอากาศอยูเ่ สมอ
・เช็ดไมโครโฟนด้ วยนํ Rายาฆ่าเชื Rอ
・โปรดระวังไม่ให้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ ตคลับ ฯลฯ
l สิง7 ที7กิจการตัองขอร้ องผู้ใช้ บริ การ
สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้ านปาจิงโกะ ร้ านเกม ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ

・ห้ ามรับประทานอาหารร่วมกันหลายคน
・ห้ ามรับประทานอาหารหรื อดื7มเหล้ าเป็ นระยะเวลานาน

ห้ องอาบนํ Rาสาธารณะที7เกี7ยวข้ องกับธุรกิจการอาบนํ Rาพร้ อม
ห้ องส่วนตัว ร้ านห้ องวิดีโอส่วนตัว ฯลฯ

l กรุณาปฏิบตั ติ ามแนวทางจําแนกตามประเภทกิจการ

สถานที7อาบนํ Rารวม นวดสปา ฯลฯ

l โปรดระวังไม่ให้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

โรงเรี ยนสอนขับรถ โรงเรี ยนกวดวิชา ฯลฯ

สถานที'ซ' งึ ขอความร่ วมมือ
สถานที'
โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ

สิ'งที'ขอความร่ วมมือ
ตังแต่
R เที7ยงคืนของวันอาทิตย์ที7 [\ ตุลาคม

สถานที7ชมุ นุม ศาลาประชาคม ฯลฯ
สถานที7จดั นิทรรศการ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ฯลฯ
ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า ฯลฯ

■กรณีสถานที7ซงึ7 ไม่มีการส่งเสียงดัง
※จํานวนผู้ใช้ บริ การปกติ＝จํานวนคนที7สามารถเข้ าพื Rนที7ได้
・จํานวนผู้ใช้ บริ การปกติไม่เกิน _,aaa คน : ไม่เกินจํานวนผู้ใช้ บริ การปกติ

โรงแรม โรงแรมแบบญี7ปนุ่ (เฉพาะสถานที7จดั งานเลี Rยง)

・จํานวนผู้ใช้ บริ การปกติมากกว่า _,aaa คน - \a,aaa คน : ไม่เกิน _,aaa คน

สนามเบสบอล โรงยิม สปอร์ ตคลับ ฯลฯ

・จํานวนผู้ใช้ บริ การปกติมากกว่า \a,aaa คน : ไม่เกินครึ7งหนึง7 ของจํานวนผู้ใช้ บริ การปกติ

สวนสนุก สนามเด็กเล่น ร้ านปาจิงโกะ ร้ านเกม ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ
ห้ องอาบนํ Rาสาธารณะที7เกี7ยวข้ องกับธุรกิจการอาบนํ Rาพร้ อม
ห้ องส่วนตัว ร้ านห้ องวิดีโอส่วนตัว ฯลฯ
สถานที7อาบนํ Rารวม นวดสปา ฯลฯ
โรงเรี ยนสอนขับรถ โรงเรี ยนกวดวิชา ฯลฯ

■กรณีสถานที7ซงึ7 มีการส่งเสียงดัง
・ไม่เกินครึ7งหนึง7 ของจํานวนผู้ใช้ บริ การปกติ

