Kính gửi đến tất cả các doanh nghiệp

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Yêu cầu thực hiện triệt để việc ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 6 lan rộng!
Hôm nay, tỉnh Hyogo đã được chỉ định là khu vực thực hiện “Các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng, v.v.”.
Do biến thể Omicron với khả năng lây nhiễm cực kỳ mạnh, làn sóng lây nhiễm thứ 6 vẫn tiếp tục lan rộng với số người nhiễm mới đã đạt mức cao kỷ lục là 3.360 người vào ngày hôm nay, v.v. Để
ngăn chặn tình trạng hệ thống y tế bị quá tải và cũng để không làm trì trệ các chức năng xã hội, yêu cầu tất cả doanh nghiệp đều phải có ý thức cao về việc nhất định phải ngăn chặn sự lây nhiễm
lan rộng, và thực hiện triệt để các nỗ lực sau đây.
1. Triệt để các biện pháp tại các cửa hàng ăn uống, v.v.
・Yêu cầu các cửa hàng ăn uống, v.v. chấphành nghiêm chỉnh thời gian kinh doanh và hướng dẫn về việc vào cửa hàng sau đây.
Phân loại

Cửa hàng được chứng nhận

Cửa hàng không được chứng nhận

Khoảng thời gian

Ngày 27 tháng 1 (thứ Năm) ~ Ngày 20 tháng 2 năm 2022 (Chủ nhật)

Khu vực

Toàn tỉnh

Thời gian
kinh

5:00 ~ 21:00 (Phục vụ rượu từ 11:00 ~ 20:30) *Chọn một trong hai
5:00 ~ 20:00 (Cấm phục vụ rượu)

Thời gian kinh doanh: 5:00 ~ 20:00 (Cấm phục vụ rượu)

Không quá 4 người một bàn, ăn uống trong thời gian ngắn (trong khoảng 2 tiếng)

Không quá 4 người một nhóm, ăn uống trong thời gian ngắn (trong khoảng 2 tiếng)

doanh
Nội dung
các biện
pháp

Hướng
dẫn về
việc
vào cửa
hàng

・Vui lòng thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như tránh tình trạng đông đúc người sử dụng cửa hàng ăn uống, v.v., đảm bảo thông gió, đeo khẩu trang khi trò chuyện và tránh nói chuyện lớn tiếng, v.v.
Hãy thực hiện đặc biệt triệt để khi sử dụng các thiết bị karaoke.

2. Triệt để các nỗ lực phòng chống lây nhiễm, v.v.
・Vui lòng thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm dựa trên hướng dẫn theo ngành nghề.
・Những cơ sở thu hút đông khách đến sử dụng thì hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như điều chỉnh lượng người vào cửa, phổ biến việc đeo khẩu trang, lắp đặt thiết bị để ngăn ngừa giọt bắn, v.v.
Đặc biệt chú ý đến các cơ sở dễ phát sinh ổ dịch, nhất là những nơi như cơ sở phúc lợi xã hội, bệnh viện, vườn trường, v.v.
・Đối với các sự kiện mà kế hoạch an toàn phòng chống lây nhiễm đã được xây dựng và xác nhận, vui lòng tuân thủ nghiêm ngặtsố lượng người tham gia tối đa là 20.000 người (sức chứa: 100% [Với tiền đề là không được nói
chuyện lớn tiếng]), và đối với các sự kiện khác, số lượng người tham gia tối đa là 5.000 người (sức chứa: 100% khi không được nói chuyện lớn tiếng, 50% khi được nói chuyện lớn tiếng).

3. Hạn chế đi làm, v.v.
・Vui lòng đẩy mạnh làm việc theo ca, đi làm vào giờ khác nhau, và làm việc tại nhà (telework) để giảm bớt cơ hội tiếp xúc.
Đặc biệt, vui lòng xem xét về mặt công việc cho những nhân viên, v.v. có nguy cơ khi mắc bệnh thì sẽ trở nặng như người cao tuổi, những người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai, v.v.
・Vui lòng thực hiện các nỗ lực thích hợp dựa trên kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục.

Tỉnh Hyogo

