
សំណូមពរចំព ោះពោកអ្នកដែលពៅក្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងជំងឺកូ ី ដែ19

○ ប ើអ្នកឆ្លងជំងឺកូវដី19 មានចំនួនបកើនប ើងម្ដងប ៀត ប ោះគឺប្រោះថ្នន ក់។ គឺប្រោះថ្នន ក់ាស់។

○ ្កងុតូកយូ  នំកំ ុងបប្្ ននខ់្ជា  ់នូវវធិាននរមូ្្ដ្ឋា ន។

អ្វ ីដដ្សំខ្ជន់បៅបប្បនោះ គឺប វ្ ីយ៉ា ងាក ំឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺកូវដី19 បកើនប ើងម្ដងប ៀត។

○បនោះគឺជាសំណូម្បរចំប ោះបោកអ្នក ស ំឲ្យ ដ រូរប ៀ រស់បៅ បដើម្បីក ំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវដី19 ។

សំណូម្បរ

អ្នករស់បៅ្កងុតូកយូ

អ្នកប ើកហាង សំណូម្បរទាក ់ងនងឹនរនត ់នថយបមា៉ា ងប ើកហាង/ កម្ម វ ិ្ ។ី្។

*សូម្បម្ើ្បៅ ំប័រ  ា  ់។

〇 សូម្ក ំបៅកដនលងដដ្រម ន ងអ ចួ ឬកដនលងដដ្ខ្យ្់ម្ិនអាចបចញចូ្បាន។

〇 សូម្ក ំបចញបៅប្ៅបៅបមា៉ា ងដដ្មានម្ន សសប្ចើន ឬបៅកដនលងដដ្មានម្ន សសប្ចើន។

〇 សូម្ក ំនិយយបៅដកបរអ្នកដទ  ឬនយិយបដ្ឋយសំប្ងខ្ជល ងំៗ។

〇 សូម្រកាគមាល តរវាងម្ន សសមាន កប់ៅម្ន សសមាន ក។់

〇 សូម្ ក់មា៉ា ស់។

〇 សូម្ោងសមាា តទដបអាយបានប្ចើនដងកន ុង1ទងៃ។

〇 បៅបប្បចញបី្កងុតូកយូ  ឬចូ្កន ុង្កងុតូកយូ  បដើម្បីប សចរណ ៍ឬនរងារ សូម្្ ងុ្ យ័តន។

ជាបិបសសបៅបប្បៅដ ខ្ល នួ សូម្ក បំចញចូ្្កងុតូកយូ ។

〇 សូម្ក ំជួ ជ ំរន   ួ្ទានប្គឿង្សវងឹបៅតាម្ផ្ល វូ ឬសួនសាធារណៈ។

ចា ់បទីងៃ ី1 ដខ្ ន្ (ូទងៃប ្) បមា៉ា ង 0 ្បឹកចា ់បីបប្ា



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាងហូ ច ក

⚫ សូម្បររបតាម្ ”បរ្នរណ៍ដណ ំទន្ បេ អាជីវកម្មនមួី្យៗ”។

⚫ ហាងដែលមានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ តិលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែងរ  ច*” នន

គំពោង ”TOKYO SUPPORT ក្តួតពិនិតយលអ ិតលអ ន”់ ពៅខាងមខុហាង

―ពីនងៃទ1ី ដខធ្ន  ូឆ្ន ំ 2021 (នងៃពុធ្) ពមា៉ោ ង 0 ក្ពឹក ែល់នងៃទ1ី6 ដខមកោ ឆ្ន ំ2022 (នងៃអាទិតយ) ពមា៉ោ ង 12 យរ់

・បេញៀវ្កមុ្អាចអ្ងគ ុយចូ្រន កន ុងត ដតមួ្យបាន្តមឹ្ 8 ក់។

・បៅបប្មានរន ចា ់បី9 កប់ ើង សូម្ប្ ើ① និង② បដើម្បីឲ្យដឹងថ្នបាន

ចាក់វា៉ា ក់សាងំកូវដី19 រចួ។

① កម្ម វ ិ្ ី “TOKYOワクション”

② ្ិខិ្ត ញ្ជា ក់នរចាកវ់ា៉ា កស់ាងំ (្កដ្ឋស ញ្ជា ក់ថ្នបានចាកវ់ា៉ា កស់ាងំ)

・សូម្បររបតាម្ចា ់ដចងទនគបំោង ”TOKYO SUPPORT ្តួតបិនិតយ ា្ ិត ា្ ន”់

⚫ ហាងដែលមិនបានទទ ល /ឬមិនបានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ ិតលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែងរ  ច*” 
ពៅខាងមុខហាង

・បេញៀវ្កមុ្អាចអ្ងគ ុយចូ្រន កន ុងត ដតមួ្យបាន្តមឹ្ 4 ក់។

・បមា៉ា ងអាច ំបរបី្គឿង្សវងឹ៖ បីបមា៉ា ង11្បឹក ដ្់បមា៉ា ង9 ោៃ ច

・បមា៉ា ងដដ្បេញៀវអាចយកប្គឿង្សវងឹចូ្កន ុងហាងបាន៖ បីបមា៉ា ង11្បឹក ដ្់បមា៉ា ង9 ោៃ ច

កដនលងកំសានំ

។្។

កដនលងជួ ជ ំ

។្។

（កដនលងបិ្ី
អា ហ៍បិ ហ៍）

កដនែងអាជីីកមមសំណូមពរ (ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។) ①

* 

①



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាងហូ ច ក

⚫ ហាងដដ្មានខ្ជោ៉ា អូ្បខ្

・សូម្ក ំឲ្យម្ន សស្ មូ្្ផ្ដ ុំរន ប្ចើនបៅកន ុង នា ់ដតមួ្យ។

・សូម្ប វ្ ីឲ្យមានខ្យ្់បចញចូ្ជា្ ចំា។

・សូម្សំោ ់បម្បោគប ើ្ម្ី្ កូហវ នូ។

・សូម្្ ងុ្ យ័តនក ឲំ្យឆ្លងជំងកូឺវដី19។

កដនលងកំសានំ

។្។

កដនលងជួ ជ ំ

។្។

（កដនលងបិ្ី
អា ហ៍បិ ហ៍）

កដនែងអាជីីកមមសំណូមពរ (ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។) ②



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

បោងភាបយនំ ម្បហា្សប សា្សំដដង។្។

⚫ បៅបប្ប្ ើខ្ជោ៉ា អូ្បខ្

・សូម្ក ំឲ្យម្ន សស្ មូ្្ផ្ដ ុំរន ប្ចើនបៅកន ុង នា ់ដតមួ្យ។

・សូម្ប វ្ ីឲ្យមានខ្យ្់បចញចូ្ជា្ ចាំ។

・សូម្សំោ ់បម្បោគប្ើម្ី្កូហវ នូ។

・សូម្្ ងុ្ យ័តនក ំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវដី19។

⚫ ្ នរដដ្អាជីវកម្ម ្តវូសំណូម្បរបៅអ្តិងិជន

・ម្ិនអាច របិភាគបាយជ ំរន ប្ចើន ក់បានប ។

・ម្ិនអាចហូ បាយ ឬប្គឿង្សវងឹបានយូរប ។

⚫ សូម្បររបតាម្ ”បរ្នរណ៍ដណ ំទន្ បេ អាជីវកម្មនីមួ្យៗ”។

⚫ សូម្្ ងុ្ យ័តនក ំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវដី19។

កដនលងជួ ជ ំ សា្ជួ ជ ំសាធារណៈ។្។

សា្បិប័រណ៍ សា្វ ប្ម្។៌្។

ផ្ារ ំបនើ  ម្ជឈម្ណឌ ្ ិញ នំញិ។្។

សាា ររ ផ្ាោះសំាក់(ដតកដនលងជួ ជ ំ)

 ីោនកឡីាប សប្ អាររប្ងកីឡា កល ឹ 

ហាត់្បាណ។្។

សួនកំសានំ theme park   សួនកំសានំហាង

បា៉ា ឈីងក  កដនលងប្ងបហេម្។្។

សារម្នា រី សា្វចិិ្តសិ្បៈ 

សួនសតវ។្។

កដនលងងូត ឹកសាធារណៈដដ្មាន នា ់

បដ្ឋយដ ក

ហាងបម្ើ្ វបីដអូ្កន ុង នា ់បដ្ឋយដ ក។្។

កដនលងងូត ឹក្ ណតិ ហាងសា ន។្។

សាោបរៀនប ើក ររងយនំ សាោ ប្ងៀនគួរ។្។

កដនែងអាជីីកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ①



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

បោងភាបយនំ ម្បហា្សប សា្សំដដង។្។

■កដនលងម្ិន បចេញសំប្ងខ្ជល ំង

*ចំនួនម្ន សសកំណត់= ចំនួនម្ន សសអាចចូ្បាន

・ចំនួនម្ន សសកំណត់តិចជាង 5,000  ក់៖ ្តឹម្ចំនួនម្ន សសកំណត់

・ចំនួនម្ន សសកំណត់បី 5,000 ក់ ដ្់ 10,000 ក់៖ ្តឹម្ 5,000 ក់

・ចំនួនម្ន សសកំណត់ចា ់បី 10,000 ក់ប ើង៖ ្តឹម្ ក់កាដ ្ទន

ចំនួនម្ន សសកំណត់

―កន ុងករណីបានដ្ឋក់ជូន ”ដផ្ននរស វតថ ិភាប  ់សាា ត់នរឆ្លង” បៅ   

្កងុតូកយូ

បទាោះ ីជាមានបេញៀវប្ើសបី 5,000 ក់ ឬប្ើសប5ី0％ទនចំនួន

ម្ន សសកំណត់ក៏បដ្ឋយ ក៏អាចចូ្បាន

ដ្់ចំនួនម្ន សសកំណត់

”ដផ្ននរស វតថ ិភាប  ់សាា ត់នរឆ្លង”

■កដនលង បចេញសំប្ងខ្ជល ំង

・្តឹម្ ក់កាដ ្ទនចំនួនម្ន សសកំណត់

កដនលងជួ ជ ំ សា្ជួ ជ ំសាធារណៈ។្។

សា្បិប័រណ៍ សា្វ ប្ម្។៌្។

ផ្ារ ំបនើ  ម្ជឈម្ណឌ ្ ិញ នំញិ។្។

សាា ររ ផ្ាោះសំាក់(ដតកដនលងជួ ជ ំ)

 ីោនកឡីាប សប្ អាររប្ងកីឡា កល ឹ 

ហាត់្បាណ។្។

សួនកំសានំ theme park   សួនកំសានំហាង

បា៉ា ឈីងក  កដនលងប្ងបហេម្។្។

សារម្នា រី សា្វចិិ្តសិ្បៈ 

សួនសតវ។្។

កដនលងងូត ឹកសាធារណៈដដ្មាន នា ់

បដ្ឋយដ ក

ហាងបម្ើ្ វបីដអូ្កន ុង នា ់បដ្ឋយដ ក។្។

កដនលងងូត ឹក្ ណតិ ហាងសា ន។្។

សាោបរៀនប ើក ររងយនំ សាោ ប្ងៀនគួរ។្។

កដនែងអាជីីកមមសំណូមពរ(ពសេងពទៀត) ②


