
Đối sách khẩn cấp ngăn ngừa dịch covid-19

lan rộng trên toàn phủ Kyoto 

Phủ Kyoto 



Khái quát nội dung đối sách chống dịch khẩn cấp phủ Kyoto 

Ⅰ. Phạm vi: toàn phủ Kyoto 

Ⅱ. Thời hạn: Từ 0h ngày 8/2/2021 đến 24h ngày 28/2/2021

Ⅲ. Nội dung thực hiện

1. Hạn chế tối đa việc ra ngoài 

2. Hạn chế tổ chức các loại sự kiện

3. Hạn chế sử dụng các cơ sở kinh doanh (công ty, nhà hàng...) 

4. Lưu ý khi đến nơi làm việc 

5. Kêu gọi đến các trường Đại học 



1  Hạn chế tối đa việc ra ngoài 

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài (đặc biệt là sau 20h) khi không 

có việc gì cấp thiết. (Luật Biện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới, điều 45 mục 1 )

• Hạn chế các hoạt động như đến bệnh viện, mua thực phẩm, việc bắt buộc phải đến nơi làm việc, 

hoạt động thể chất ngoài trời...trong phạm vi đảm bảo được sức khỏe và sinh hoạt.

• Đặc biệt, hạn chế tối đa việc ra ngoài sau 20h tối.



２ Hạn chế tổ chức các loại sự kiện 

Kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt những điều dưới đây khi tổ chức sự kiện (Luật Biện pháp đặc biệt đối 

với các thể dịch cúm mới, điều 24 mục 9)

【Giới hạn số người】 Dưới 5000 người 

【Giới hạn sức chứa】 Trong phòng: Dưới 50%  Ngoài trời: Đảm bảo giãn cách xã hội (2m)

・ Gửi yêu cầu chỉ được tổ chức đến 20h 

・ Thảo luận trước 

Hãy gọi đến tổng đài tư vấn Kyoto để được tư vấn, thảo luận trước khi có ý định tổ chức sự 

kiện có quy mô toàn quốc hoặc trên 1000 người tham gia.



3  Hạn chế sử dụng các cơ sở kinh doanh (công ty, nhà hàng...) 

（１） Những cơ sở là đối tượng kêu gọi của Luật Biện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới.

Kêu gọi những cơ sở kinh doanh ẩm thực, khu vui chơi giải trí (đã được cấp phép an toàn vệ sinh 

thực phẩm) đóng cửa trước 20h. Những cơ sở phục vụ đồ uống có cồn hãy mở cửa trong khoảng 

11h-19h. (Luật Biện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới, điều 24 mục 9)

Số tiền 6man/ngày (ngày thực hiện rút ngắn thời gian mở cửa)

(trừ ngày nghỉ )

Đối tượng Nội dung kêu gọi 

【Cơ sở kinh doanh ẩm thực】
Cơ sở kinh doanh ẩm thực (bao gồm nơi phục 

vụ đồ có cồn), quán giải khát (trừ dịch vụ bán đồ 

mang về, giao hàng tận nhà)

【Khu vui chơi giải trí】
Bar, karaoke,...(những cơ sở đã được cấp phép 

vệ sinh an toàn thực phẩm)

Rút ngắn thời gian mở cửa (5-20h)

Đối với cơ sở phục vụ đồ uống có cồn: 

11h-19h

Cấp tiền hỗ trợ hợp tác phòng dịch cho những cơ sở rút ngắn thời gian mở cửa 



（２）Kêu gọi hợp tác đối với các cơ sở không thuộc đối tượng của Luật Biện pháp đặc biệt đối với 

các thể dịch cúm mới.

Kêu gọi những cơ sở như nhà hát kịch, phòng họp, nơi vận động thể thao, khu giải trí... hãy hợp tác 

rút ngắn thời gian mở cửa (nơi phục vụ đồ uống có cồn 11h-19h) 

Đối tượng Nội dung kêu gọi 

Nơi vân động thể thao, khu giải trí 

Khẩn thiết kêu gọi hợp tác thực hiện 

những điều sau 

・Rút ngắn thời gian mở cửa (5-20h) Cơ 

sở phục vụ đồ uống có cồn: 11h-19h

・ Tổ chức sự kiện không quá 5000   

người, không quá 50% sức chứa

Sân khấu kịch,nơi có khán đài, rạp chiếu phim, nơi biểu diễn nghệ thuật

Phòng họp, tòa thị chính, phòng triển lãm

Viện bảo tàng, viện mĩ thuật, thư viện 

Khách sạn, nhà nghỉ (chỉ tính những phần không gian có nhiều người tập 

trung )

Khu vui chơi giải trí ※
Khẩn thiết kêu gọi hợp tác thực hiện:

・Rút ngắn thời gian mở cửa (5-20h) Cơ 

sở phục vụ đồ uống có cồn: 11h-19h

Cơ sở kinh doanh hàng hóa (rộng hơn 1000㎡) (trừ nơi bán vật dụng sinh 

hoạt thiết yếu )

Cơ sở kinh doanh dịch vụ (rộng hơn 1000㎡) (trừ cơ sở cung cấp dịch vụ 

sinh hoạt thiết yếu )

※Trong số những khu vui chơi, chỉ những nơi được cấp phép kinh doanh của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm là đối 

tượng thực hiện LuậtBiện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới. Những quán cafe net, quán giải khát truyện 

tranh, (được dùng với mục đích ở trọ) thì không phải là đối tượng của Luật trên.



４ Lưu ý khi đến nơi làm việc 

• Hướng đến mục tiêu “Giảm số người đi làm xuống còn 70%”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, 

ngoài việc đẩy mạnh làm việc online, khi cần phải đến công ty thì thực thi chế độ chia ca, chia 

ngày nghỉ, di chuyển bằng ô tô...

• Đối với những ngành nghề khó làm việc online, thực hiện chế độ chia ngày đi làm, ngày

nghỉ...

• Không làm việc sau 20h trừ trường hợp cấp thiết

Kêu gọi thực hiện triệt để làm việc online đối với các doanh nghiệp

(Luật Biện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới, điều 24 mục 9)



５ Kêu gọi đến các trường Đại học

• Có sự sắp xếp linh hoạt giờ học trực tiếp, giờ học online để đảm bảo hiệu quả phòng dịch 

tốt nhất  

• Hạn chế tối đa việc tụ họp ăn uống cũng như thực hiện triệt để những biện pháp phòng 

dịch khi tham gia các hoạt động ngoại khóa và trong sinh hoạt kí túc xá 

• Chuẩn bị kĩ càng những biện pháp phòng dịch và xét nghiệm khi cần thiết trong quá trình tổ 

chức tuyển sinh, nhằm đảm bảo hiệu quả phòng dịch tốt nhất 

Kêu gọi các trường Đại học thực hiện ngăn ngừa dịch lan rộng và ý thức cảnh giác cao độ của 

sinh viên  (Luật Biện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới, điều 24 mục 9)


