Yêu cầu đối với cư dân trong tỉnh 【Toàn địa bàn tỉnh】
Đối
tượng

Thời hạn triệt để phòng ngừa tái bùng phát dịch (cho đến 31/8)
○ Tránh xa “3 mitsu” và “5 tình huống ※”, triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang,
giữ vệ sinh bàn tay.

Dân cư của tỉnh

○ Tạm hoãn, hạn chế di chuyển qua lại tỉnh khác khi không có việc cần việc gấp đặc biệt là khu vực đang tuyên bố tình trạng
khẩn cấp và các khu vực đang thực hiện biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh.
○ Đặc biệt hết sức tránh di chuyển trong giờ cao điểm hay đến nơi đông đúc.
○ Hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, không đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian
kinh doanh (ngoại trừ giao hàng, take-out).
○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.
○ Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao như uống rượu tập thể ở công viên hay trên phố.v.v...
※①Tụ tập hội hè có uống rượu; ②ăn uống cùng lúc với nhiều người, thời gian kéo dài; ③nói chuyện không đeo khầu trang; ④sinh hoạt
chung trong không gian chật hẹp; ⑤di chuyển đến nhiều nơi v.v… được xem là những nguy cơ lây nhiễm cao.
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Về biện pháp phòng tránh lây nhiễm của tỉnh từ ngày 14 tháng 6
Những thay đổi chủ yếu từ ngày 14 tháng 6
１ Kết thúc kỳ hạn Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
có tiếp khách, có bán rượu ở quận Aoba, thành phố Sendai.
Nội dung yêu cầu hiện hành

Từ 14/6 (5:00 giờ sáng)

Đối tượng yêu cầu

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có tiếp
khách, có bán rượu

Khu vực áp dụng

Quận Aoba thành phố Sendai

Thời gian kinh doanh

5 giờ sáng – 9 giờ tối

Giờ phục vụ rượu

11 giờ trưa – 8 giờ tối

Kỳ hạn yêu cầu

9 giờ tối ngày 1/6 – 5 giờ sáng 14/6

Kết thúc

２ Kết thúc kỳ hạn Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh
３ Gia hạn Triệt để phòng chống tái bùng phát dịch

Kết thúc do 「 đến hạn 13/6」

Từ 「đến ngày 13/6」 gia hạn → 「đến ngày 11/7」

※Ngoài ra, yêu cầu dân cư trong tỉnh tiếp tục hợp tác thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.
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