
Kết thúc thực thi biện pháp thắt chặt kiểm soát phòng chống lây nhiễm và nội dung yêu cầu của tỉnh
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Đối tượng Khu vực
1/10 - 31/10（Thời hạn phòng chống tái bùng phát dịch）
※ Kết thúc “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp” của tỉnh và TP. Sendai

Dân trong tỉnh Toàn tỉnh

Di chuyển・Ra khỏi nhà với ít người như chỉ với người nhà để thực hiện phòng lây nhiễm
một cách nghiêm chỉnh.
Hạn chế di chuyển qua lại tỉnh khác khi không có việc gấp, việc cần.

Cơ sở kinh
doanh dịch vụ

ăn uống
Toàn tỉnh Kết thúc yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, giới hạn phục vụ rượu

Các cơ sở khác Toàn tỉnh Kết thúc yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, giới hạn phục vụ rượu

Tổ chức sự kiện Toàn tỉnh

Kết thúc yêu cầu rút ngắn thời gian tổ chức

Chọn phía ít người hơn của giới hạn sĩ số, tỉ lệ sức chứa dưới đây.

Sĩ số tham dự tối đa Tỉ lệ sức chứa

5,000người hoặc50%sức chứa

（≦10,000 người）chọn phía nhiều hơn

Không nói to

100％
Có nói to

50%



Nội dung yêu cầu đối với dân trong tỉnh【Toàn tỉnh】
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Hạn chế ra khỏi nhà・triệt để phòng chống lây nhiễm v.v..

1/10-31/10（Thời hạn phòng chống tái bùng phát dịch）

○ Tuyệt đối hạn chế di chuyển đến những nơi đông đúc cũng như di chuyển hết sức ít người với gia đình hoặc người thường

có hoạt động chung trong trường hợp cần phải ra khỏi nhà、thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch cơ bản như

đeo khẩn trang・ giữ vệ sinh bàn tay, tránh 3 Mitsu, 5 tình huống tạo nguy cơ lây nhiễm cao.

○ Hạn chế di chuyển qua lại tỉnh khác khi không có việc gấp, việc cần.

○ Tuyệt đối hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm.

Hạn chế yến tiệc・sự kiện có uống rượu đông người và dài thời gian (trừ giao hàng. Take-out). Triệt để đeo khẩu trang 

khi nói chuyện. Cần chú ý ngay cả khi không uống rượu.

○ Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu.

○ Hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao như uống rượu tập thể ở công viên hay trên phố.v.v...

○ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản bất kể có tiêm vắc-xin hay chưa.

○ Trao đổi với cơ quan y tế, tránh tiếp xúc với người khác, tránh ra khỏi nhà khi cảm thấy không khỏe dù chỉ một chút.


