【Khái quát】 Đối sách của tỉnh khi áp dụng 「Biện pháp trọng điểm」
Thời gian

Từngày5 tháng4 năm2021(ThứHai) ～đếnngày11 tháng5 năm2021 (ThứBa)

Địabànápdụng

Toàn tỉnh Miyagi

Khái quát đối
sách

Vềcơbản, cácnộidung yêu cầu chođếnngày5/5 sẽđượctiếptụcduytrìđếnngày11/5.
Mộtsốđốisáchđượcbổsung, tăngcườngcùngvớiviệcđiềuchỉnhlạiphươngchâmxửlýtìnhhuốngcơbảncấpquốcgia.

Lưu ý

TuyênbốtìnhtrạngkhẩncấpcủariêngTỉnhvàthànhphốSendai thựcthitừngày18/3 cũngsẽkéodàiđếnngày11/5.
Địa bàn

Nội dung yêu cầu chủ yếu

Cư dân của tỉnh

Toàn tỉnh

Hạnchếra khỏinhàkhikhôngcóviệcgấp, việccần(đặcbiệtở địabàncótuyênbốtìnhtrạngkhẩncấp), hạnchếcáchoạt
độngđầunămtàichính, hạn chế sử dụngdịch vụ ăn uống không triệtđểthựchiệnphòngtránhlâynhiễm, khôngđáp
ứngyêucầurútngắnthờigiankinhdoanh.
Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao (uống rượu tập thể ở công viên hay trên phố.v.v...)

Hoạt động,
sự kiện

Toàn tỉnh

Đốitượngápdụng

Cơ sở kinh
doanh dịch vụ
ăn uống

TP. Sendai

Ngoài TP.
Sendai
Cơ sở kinh
doanh khác
Doanh nghiệp
Đại học v.v…

TP. Sendai

Toàn tỉnh

Điềuchỉnhkhaimạc(thunhỏtầngsuấtkhaimạc, hạnchếsốkhách)、tuânthủhướngdẫnphòngdịch, thựchiệnbiện
pháptruyvết.v.v…
Rút ngắn thời gian kinh doanh: từ 5:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. (Rượu các loại chỉ bán từ 11:00 giờ trưa đến 7:00 giờ
tối. ）
Triệtđểthựchiệnphòngtránhlâynhiễm(khẩutrangkhitiệctùng, váchngănphòngdịch, hạnchếsửdụngcácthiếtbị
karaoke) v.v…
※Trườnghợpkhôngđápứngyêucầutrênmà khôngcólýdo chínhđángsẽbịcưỡngchế, phạttiền(200 000JPY)
Rútngắnthờigiankinhdoanhcácdịchvụănuốngcóphụcvụrượu, cótiếpkhách: từ5:00 giờsángđến9:00 giờtối.
Triệtđểthựchiệnphòngtránhlâynhiễm(khẩutrangkhitiệctùng, váchngănphòngdịch, hạnchếsửdụngcácthiếtbị
karaoke) v.v…
Rút ngắn thời gian kinh doanh: từ 5:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.
Điềuchỉnhsốkháchvàocơsở・triệtđểthựchiệnphòngtránhlâynhiễm・tuânthủhướngdẫnphòngdịchtheotừng
ngànhnghềv.v…
Triệtđểthựchiệnphòngtránhlâynhiễm, hạnchếtổchứccáchoạtđộngđầunămtàichính, giảmthiểusốnhânviênđilàm
bằngcáchthựchiệntriệtđểhìnhthứclàmviệcqua mạngtelework（Đặcbiệthạnchếviệcđilàmở địabàncótuyênbố
tìnhtrạngkhẩncấp）
Hạnchếtổchứccáchoạtđộngđầunămtàichính, phòngtránhlâynhiễnnhưngphảiđảmbảocơhộihọctậpđầyđủ,
Hạnchế, thunhỏcáchoạtđộngcónguycơlâynhiễmcaonhưcáccáchoạtđộngcâulạcbộ, hoạtđộngngoạikhóa. v.v…

※ Phần có gạch chân là nội dung được bổ sung lần này khi điều chỉnh phương châm xử lý cơ bản của ngày 23/4
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【Yêu cầu đối với cư dân của tỉnh】 Nội dung yêu cầu ①
cùng với việc áp dụng 「Biện pháp trọng điểm」

Bổ sung

Yêu cầu đối với cư dân của tỉnh (trên toàn địa bàn tỉnh)
○ Hạnchếdi chuyển, ra khỏinhàkhi khôngcóviệcgấp, việccầnbao gồmcả ban ngày.Khi đếnnhữngnơigầnnhàcũngnên
tránhđámđông, chỗkhôngthôngthoángkhí vàtránhtiếpxúcgầnvớingườikhác.
○ Hếtsứctránhdi chuyểnqua lạitỉnhkhác khi khôngcó việcgấpviệccần, đặcbiệtlàkhu vựcđangtuyênbốtìnhtrạngkhẩn
cấpv.v…(Tokyo vàvùngphụcận, tỉnhAichi, tỉnhEhime, tỉnhOkinawa)
○ Đặc biệt hết sức tránh di chuyển trong giờ cao điểm hay đến nơi đông đúc.
○ Trong trường hợp không cần thiết, không đến các cơ sở kinh doanh ăn uống sau khung giờ kinh doanh được yêu cầu rút
ngắn. ( Điều 31 chương 6 mục 2）
○ Hạn chế sử dụngdịch vụ ăn uống không triệtđể thựchiệnphòngtránhlâynhiễm, khôngđápứngyêucầurútngắnthờigian
kinh doanh.
○ Hạnchếtổ chứccáchoạtđộngđầunămtàichính(tiệcđónchào, chia tay, tiệcra mắtthànhviênmới, tiệctri âncóănuống, hội
ngắmhoahanamiv.v..)
○Hạn chế ăn uống nhậu nhẹt đông người trong thời gian dài. 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.
○ Hạnchếcác hànhđộngcónguycơ lâynhiễmcaonhưuốngrượutậpthểở côngviênhay trênphố.
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