
Lời yêu cầu đối với khu vực phải thực thi biện pháp trọng yếu

thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

【Thời gian yêu cầu】 từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5

【Khu vực áp dụng】 Toàn tỉnh

Tỉnh Miyagi・TP.Sendai Tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 5 tháng 5

○ Hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế di chuyển trừ khi cần thiết, khẩn cấp.

○ Hạn chế việc đi lại tỉnh khác trừ khi cần thiết, khẩn cấp.

○ Đặc biệt hết sức tránh di chuyển trong giờ cao điểm hay  đến nơi đông đúc.

○ Hạn chế・hoãn du lịch đông người. Thận trọng ngay cả khi quyết định du lịch với ít người như

người nhà, bạn bè.

○ 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 tổ chức tiệc chào đón, tiệc chia tay, tiệc tri ân hay tiệc ngắm hoa hanami v.v…

○ Hạn chế không đến những nơi kinh doanh ăn uống không tuân thủ hướng dẫn phòng ngừa dịch

bệnh lan rộng.

○ 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.

●Lời yêu cầu gởi cư dân của tỉnh (trên toàn địa bàn tỉnh)
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Tỉnh Miyagi・TP.Sendai Tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thời gian：từ 18/3 – đến 5/5



Khu vực

áp dụng

TP. Sendai
Các biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát

phòng ngừa dịch bệnh căn cứ theo Điều 31 

chương 6 Luật các biện pháp đặt biệt. 

Các khu vực khác trong tỉnh ngoại

trừ TP.Sendai
Nội dung yêu cầu căn cứ theo Điều 24 chương 9 

Luật các biện pháp đặt biệt

Thời gian

áp dụng

Từ 8:00 giờ tối ngày 5 tháng 4 năm 2021(T.2)

Đến 5:00 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021 (T.5)

Từ 9:00 giờ tối ngày 5 tháng 4 năm 2021 (T.2)

Đến 5:00 giờ sáng ngày 6 tháng 5 

Cơ sở

áp dụng

Cơ sở kinh doanh ăn uống có giấy phép kinh doanh theo

Luật an toàn vệ sinh thực phẩm. 

※Có một số cơ sở không thuộc đối tượng áp dụng

Cơ sở kinh doanh ăn uống có giấy phép kinh doanh theo

Luật an toàn vệ sinh thực phẩm sau đây: 

① Cơ sở kinh doanh ăn uống có kèm dịch vụ tiếp khách

② Cơ sở kinh doanh ăn uống có bán rượu các loại.( bao 

gồm cả các quán karaoke v.v…)

Nội dung 

yêu cầu

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. ） Rút ngắn thời gian kinh doanh: từ 5:00 giờ sáng đến 9:00 

giờ tối. Giới hạn số khách vào cửa hàng, yêu cầu đeo khẩu trang, 

không cho phép khách vào cửa hàng nếu không thực hiện

các biện pháp phòng dịch v.v…

Cưỡng

chế・Tiền
phạt

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu nêu trên mà không

có lý do chính đáng

➢Có thể ra lệnh cưỡng chế thực hiện các biện pháp liên

quan đến yêu cầu.

➢Khi vi phạm lệnh cưỡng chế, phạt tiền mức tối đa là

200 000JPY.

－

Ngoài ra

Yêu cầu người dân không đến các cơ sở kinh doanh ăn

uống sau khung giờ kinh doanh nêu trên khi không cần

thiết.
－

Khái quát nội dung lời yêu cầu hợp tác rút ngắn thời gian kinh

doanh nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lan rộng
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