
Tỉnh OKAYAMA Về biện pháp đối với

tình trạng khẩn cấp lây nhiễm Corona 

1

① Khu vực Toàn tỉnh Okayama

② Thời gian yêu cầu Thời gian hiệu lực : từ ngày 1 tháng 6(thứ ba) đến ngày 20 tháng 6 (chủ nhật).

Gửi đến những người dân sinh sống trong tỉnh

【 Dựa trên Luật các Biện pháp Đặc biệt, điều 45 khoản 1 】

○ Hạn chế tối đa nhất việc ra ngoài nếu không gấp và không cần thiết cho dù là ban ngày

○ Tuyệt đối không sử dụng các cơ sở kinh doanh ăn uống không tuân thủ triệt để các biện pháp phòng tránh dịch như: 

không rút ngắn thời gian kinh doanh cũng như không ngừng việc kinh doanh khi có yêu cầu.

○ Không qua lại các tỉnh khác khi không cần thiết và không gấp.

○ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh dịch như: ăn một mình, ăn uống một cách im lặng hoặc đeo khẩu trang lúc 

giao tiếp với người khác.

○ Không thực hiện các hành vi uống đồ uống có cồn tập thể ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như: trên đường phố 

hay tại các công viên.

【 Dựa trên Luật các Biện pháp Đặc biệt, điều 24 khoản 9】

○ Trong trường hợp cho dù chỉ có một chút triệu chứng nhỏ chẳng hạn như phát sốt, phải dừng ngay tất cả các hành vi sau: 
thăm khám bệnh với bác sĩ tại gia, đi học, đi làm, ra ngoài v..v..

○ Tuyệt đối hạn chế việc tổ chức tiệc tập trung đông người ở khu vực như: ăn uống, ca hát , tiệc nướng thịt v..v..

○ Tiếnhành thựchiện làm quentriệtđểđốivớinếpsốngsinhhoạtmới.



Thời gian Thời gian hiệu lực : từ ngày 1 tháng 6(thứ ba) đến ngày 20 tháng 6 (chủ nhật).

Đối tượng tiến 

hành

（Các nhà hàng) Nhà hàng và các quán nước (ngoại trừ hình thức mua mang đi và chuyển phát đến tận nhà)

(Cơ sở kinh doanh giải trí)  Các cửa hàng tiếp khách kéo theo ăn uống được cho phép hoạt động kinh doanh theo Luật Vệ sinh An 

toàn Thực phẩm

(Cơ sở tổ chức tiệc cưới) Nơi tổ chức tiệc cưới

Nội dung yêu

cầu

（Dựa trên Luật các Biện pháp Đặc biệt, điều 45 khoản 2）Đây là mệnh lệnh, có quy định về phạt tiền nếu vi phạm

○Rút ngắn thời gian kinh doanh

（Các cửa hàng bình thường kinh doanh quá 20 giờ hàng ngày sẽ chuyển sang hình thức kinh doanh rút ngắn còn từ 5 giờ

đến 20 giờ mỗi ngày）

○Yêu cầu ngừng kinh doanh đối với các cửa hàng kinh doanh cung cấp dịch vụ karaoke và đồ uống có cồn (Ngoại trừ nơi đã 

hủy việc kinh doanh và cung cấp dịch vụ karaoke và đồ uống có cồn (bao gồm cả hình thức khách tự túc mang đồ uống có

cồn vào)).

○Nghiêm cấm vào và ra khỏi hội trường (các nơi công cộng) đối với các đối tượng không tuân thủ hoặc với lý do không chính đáng

cho việc không chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang ngoài lúc ăn uống đã được phổ biến rộng rãi.

○Phòng tránh lây nhiễm thông qua đường hơi nước hay các giọt bắn bằng cách : Bố trí các tấm nhựa trong suốt, vách ngăn; giữ

khoảng cách an toàn giữa các ghế ngồi v..v..

○ Biện pháp xử lý theo Lệnh thực thi của Luật các Biện pháp Đặc biệt điều 12  khoản 1 các điểm: Bố trí các dung dịch khử trùng tay, 

khuyến khích nhân viên đi kiểm tra xét nghiệm, hướng dẫn sắp xếp cắt giảm số người vào, nghiêm cấm cho vào với các đối tượng 

có các biểu hiện của bệnh như phát sốt, khử trùng nơi làm việc,thông gió thoáng  khí các cơ sở.

（Dựa trên Luật các Biện pháp Đặc biệt, điều 24 khoản 9）

○Triệt để việc tuân thủ các hướng dẫn chỉ đạo theo từng ngành nghề.

※Đối với các cơ sở tổ chức tiệc cưới, nếu có thể hãy rút ngắn thời gian (trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đổ lại) , xin hãy tổ chức 

buổi tiệc với số lượng ít người tham gia (tầm khoảng 50 người hoặc là 50% so với sức chứa cố định , cố gắng chọn phía có ít người 

nhất)

※Các cơ sở kinh doanh nhận thấy có khả năng việc người sử dụng với mục đích ở lại thời gian dài qua đêm như Cafe Net, quán nước truyện tranh thì không phải 

là đối tượng bị áp dụng Yêu cầu Rút ngắn thời gian kinh doanh. Nhưng đề nghị việc ngừng cung cấp các dịch vụ karaoke, rượu bia hay là kiểm soát lượng người 

ra vào quán.

 Đối với các cơ sở liên quan đến tổ chức các sự kiện hạn chế, phải tuân thủ theo các Yêu cầu Tổ chức sự kiện （ Dựa trên Luật các Biện pháp Đặc biệt, điều 24 khoản 9 ）

●Yêu cầu đối với các nhà hàng (áp dụng toàn tỉnh)
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