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Ⅰ Kiểm soát sự lây lan（Các biện pháp trọng điểm ngăn chặn sự lây lan）

（１）Yêu cầu đối với các hoạt động của doanh nghiệp và công dân

（Điều 31-6-2 Luật biện pháp đặc biệt, điều 24-9 Luật biện pháp đặc biệt）

① Ngăn chặn sự lây nhiễm cơ bản
（Điều 24-9 Luật biện pháp đặc biệt）

・ Đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay, và sử dụng dụng cụ khử trùng tay khi đi ra 

ngoài.

・ Giữ khoảng cách với mọi người (1m trở lên), hạn chế nói chuyện lớn tiếng.

・ Vừa duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong phòng vừa thường xuyên thay đổi không khí bằng hệ

thống thông gió. 

② Các hành động giảm thiểu rủi ro
（ Điều 24-9 Luật biện pháp đặc biệt）

・ Hạn chế đi ra ngoài , hạn chế đi đến những khu vực đông người, hạn chế đi đến những nơi có

nguy cơ lây nhiễm cao.

・ Hạn chế sử dụng các nhà hàng, các quán ăn uống không thực hiện triệt để các đối sách ngăn

chặn sự lây lan của virus.

・ Những người dù không có triệu chứng nhưng cảm thấy bất an trong việc lây nhiễm thì nên đi

kiểm tra.
（Điều 31-6-2 Luật biện pháp đặc biệt）

・ Không ra vào nhà hàng sau khoảng thời gian yêu cầu thay đổi giờ kinh doanh
（Các hoạt động không dựa vào Luật biện pháp đặc biệt）

・ Cùng với việc hạn chế tuyệt đối việc di chuyển qua các tỉnh thành khác khi không thật sự cần

và cấp bách, thì phải thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn sự lấy nhiễm cơ bản ở nơi mà

bạn sẽ di chuyển đến.

・ Những vị nào muốn tiêm phòng để ngăn chặn việc phát bệnh hoặc bệnh sẽ trở nặng thì nên

tích cực thực hiện việc tiêm phòng.

・ Nơi làm việc và trường học tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho những người muốn

tiêm phòng có thể đi tiêm phòng ngay mà không cần phải bị đắn đo.

③ Để duy trì chức năng của xã hội
（Điều 24-9 Luật biện pháp đặc biệt）

・ Để giảm việc tiếp xúc giữa người với người, nên làm việc tại nhà (làm việc từ xa), đi làm vào

giờ khác nhau, đi làm bằng xe đạp…

・ Thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặc sự lây nhiễm ở những nơi như nhà ăn, phòng nghỉ

ngơi, phòng thay đồ, phòng hút thuốc…

・ Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh không thể thiếu cho việc đảm bảo an

toàn cho cuộc sống và kinh tế của người dân trong tỉnh có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh,

cần kiểm tra kế hoạch đã lập liên tục và tiếp tục kinh doanh. Ngoài ra ngay cả các doanh

nghiệp chưa lập kế hoạch hãy kiểm tra lại hoạt động của mình để có thể tiếp tục kinh doanh.

・ Chủ động cho nhân viên chờ đợi ở nhà khi có nghi vấn về việc tiếp xúc gần với người bị

nhiễm.

・ Tại các trường tiểu học, trường cấp 2 và cấp 3 dựa vào tình hình lây nhiễm trong khu vực, 

thực hiện các biện pháp cần thiết như đóng cửa tạm thời, đóng cửa lớp học.

■Về thời gian và khu vực áp dụng các biện pháp trọng điểm

Khu vực : toàn bộ phủ Kyoto

Thời gian : tử 0 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2022 đến 24 giờ ngày 20 tháng 2



（２）Yêu cầu các doanh nghiệp rút ngắn giờ kinh doanh, hạn chế số

lượng người

① Rút ngắn thời gian kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn

（Điều 31-6-1, Điều 24-9)〔Nội dung yêu cầu〕
Đối tượng

Quán ăn nhà hàng (bao gồm quán rượu), quán cà phê…(ngoại trừ các dịch vụ giao hàng tận nhà, 

dịch vụ mang đi), khu vui chơi giải trí (các quán ăn nhà hàng để tiếp khách…), các cửa hàng đã nhận

được giấy phép kinh doanh nhà hàng theo Luật vệ sinh thực phẩm.

Khu vực và rút ngắn thời gian kinh doanh

Rút ngắn giờ kinh doanh...

Toàn khu vực phủ Kyoto（Điều 31-6-1）

Cửa hàng được chứng nhận（※１） Ngoài các cửa hàng được chứng nhận

• Thời gian kinh doanh：Từ 5h đến 21h

• Cung cấp và mang đồ uống có cồn vào : từ

11h đến 20h 30 phút

Tuy nhiên từ 5 giờ đến 20 giờ có thể không

cung cấp và không cho phép mang đồ uống có

cồn vào.

• Thời gian kinh doanh：từ 5 giờ đến 20 giờ

• Không cung cấp và không cho mang vào đồ

uống có cồn

Yêu cầu về việc kinh doanh（Điều 24-9）

・ Tuân thủ hướng dẫn của theo từng nghành để ngăn chặn sự lấy nhiễm.

・ Không quá 4 người cùng 1 bàn của 1 nhóm.

Tuy nhiên, trong trường hợp thực hiện việc xét

nghiệm (※2) và cho ra kết quả âm tính thì cho

phếp trên 5 người.

※１ Nhà hàng…được chứng nhận bởi hệ thống chứng nhận về các biện pháp ngăn chặn Corona Virus của Phủ Kyoto

※２ Trượng hợp yêu cầu giới hạn số lượng người tại nhà hàng, các tổ chức sự kiện bởi các biện pháp trọng điểm ngăn

ngừa sự lây lan, người điều hành kinh doanh có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm bằng cách xác nhận kết quả xét

nghiệm của các đối tượng (người sử dụng) là âm tính thì có thể nới lỏng việc hạn chế số lượng người. 

② Yêu cầu đối với các cơ sở khác ngoài nhà hàng, các quán ăn uống

(Điều 31-6-1, Điều 24-9)
（Điều 31-6-1 Luật biện pháp đặc biệt）

・ Đối với các cơ sở thu hút khách (diện tích trên 1,000㎡) phải quản lý lượng khách, hạn chế

số lượng người cũng như bố trí nhân viên hướng dẫn để xắp xếp lượng khách.

（Điều 24-9 Luật biện pháp đặc biệt）

・ Tuân thủ các hướng dẫn theo từng ban nghành để ngăn chặn việc lây nhiễm.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau đối với các cơ sở có quy mô lớn trong toàn
phủ (diện tích sàn trên 1,000 ㎡) cho người dân trong phủ sử dụng.

・ Thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn sự lấy nhiễm cơ bản đối với người sử dụng

và xắp xếp người vào cổng.

・ Tuân thủ hướng dẫn theo từng ban nghành để ngăn chặn sự lây nhiễm.



③ Các tổ chức sự kiện giới hạn số người

（Điều 24-9）

〔Nội dung yêu cầu〕

Giới hạn số người và sức chứa

【Trường hợp lập kế hoạch an toàn ngăn chặn sự lây nhiễm và được phủ Kyto xác nhận】

Số người tối đa：20,000 người

Ngoài ra nếu thực hiện việc xét nghiệm tất cả các người tham gia sự kiện

và cho ra kết quả âm tính, số người tham gia có thể trên mức 20,000 người, công suất chứa tối đa

của sự kiện đó

Sức chứa：Không có tiếng hoan hô lớn：100％

【Ngoài trường hợp trên】

Số người tối đa：5,000 người

Sức chứa：Không có tiếng hoan hô lớn：100％

Dự tính có tiếng hoan hô lớn：50％

“Lớn tiếng” là
Khán giả nói với âm thanh to hơn bình thường, lặp đi lặp lại, và phát ngôn liên tục. Điều này sẽ được

cho là sự kiện có tiếng hoan hô lớn và các sự kiện không thực hiện đầy đủ các chính sách cần thiết sẽ

được xem là sự kiện “Dự tính có tiếng hoan hô lớn” 

“Ví dụ cụ thể về việc lớn tiếng”
・Các cuộc trò chuyện lớn và dài của khán giả

・Các bài hát cổ vũ được lặp đi lặp lại liên tục trong các sự kiện thể thao

※Những tiếng reo hò lớn tiếng mang tính tạm thời của khán giả khi có sự kiện ghi

bàn xảy ra sẽ không nằm trong đối tượng “lớn tiếng” này.


