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                     (Phần gạch chân trong văn bản là điểm thay đổi trong chỉ đạo 
kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp) 

１ Kính gửi đến cư dân tỉnh 
・Yêu cầu hạn chế đi ra ngoài/ di chuyển không cần thiết, kể cả ban ngày. 
・Đặc biệt, cố gắng giảm 1 nửa số lượng người và số lần đến những nơi đông người. 
・Tránh ra ngoài khi không gấp hoặc không cần thiết từ sau 20 giờ tối trở đi. 

・Trong trường hợp cần đi ra ngoài, hãy tránh những địa điểm và khung thời gian đông 
người, không đi cùng người khác ngoài thành viên trong gia đình mình. 

・Không đến sử dụng những nhà hàng, cơ sở không đảm bảo công tác phòng chống 
dịch, hoặc những cơ sở không thực hiện yêu cầu rút ngắn thời gian. 

・Hạn chế tối đa việc di chuyển sang tỉnh khác không cần thiết như du lịch hoặc về  
quê. 

・Hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao như uống rượu theo nhóm trên đường 

phố hoặc trong công viên.  

Áp Dụng Chỉ Đạo Ban Bố  

Tình Trạng Khẩn Cấp (trích lược) 

Quyết định ngày 25/8/2021
Sửa đổi ngày 9/9/2021

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu
Thời gian thực hiện: từ 27/8 ~ 12/9/2021

Thời gian kéo dài áp dụng: từ 13/9 ~ 30/9/2021



2 

２ Kính gửi đến doanh nghiệp 
 

＜Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Kinh Doanh Đối Với Nhà Hàng Ăn Uống＞ 

・ Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh hoặc tạm thời nghỉ kinh doanh trong thời 
gian yêu cầu đối với ngành nhà hàng ăn uống.  

 

Ngành nghề 

yêu cầu Nhà hàng ăn uống: nhà hàng ăn uống (bao gồm cả quán nhậu), quán Cafe.v.v. 

※không bao gồm ship hàng, dịch vụ bán mang về. Trung tâm tổ chức tiệc cưới cũng tính 

là nhà hàng ăn uống. 

Khu vui chơi giải trí: các cửa hàng quán Bar, Karaoke...có giấy phép kinh doanh ăn uống 

theo luật vệ sinh an toàn thực phẩm 

※không bao gồm các quán Net Cafe, Manga Café, những cửa hàng để khách ở lại trong thời gian nhiều giờ liền ban đêm. 

Quán Karaoke không được cấp phép kinh doanh ngành ăn uống. 

Khu vực 

thuộc đối 

tượng Địa bàn toàn tỉnh 

Thời gian 

kéo dài 
Từ 13/9 (thứ 2) đến 30/9 (thứ 5) 

Nội dung 

yêu cầu ・Yêu cầu đóng cửa các nhà hàng có cung cấp đồ uống cồn, rượu hoặc quán Karaoke 

※Bao gồm cả quán Karaoke không được cấp phép kinh doanh nhà hàng và những quán ăn 

cho phép khách mang đồ uống có cồn vào quán. 

・Yêu cầu rút ngắn thời gian từ 5 giờ đến 20 giờ đối với nhà hàng ăn uống có ghi ở trên 

※Bao gồm cả nhà hàng.v.v. không phục vụ đồ uống có cồn và thiết bị hát Karaoke 

Tiền hợp tác ・Chỉ chi trả tiền hợp tác khi thực hiện đầy đủ toàn thời gian yêu cầu. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 4 man yên※ ~ 10 man yên (1 cửa hàng/1 ngày)      ※tăng số tiền từ 3 man yên lên thành 4 man yên 

Doanh nghiệp lớn: doanh thu bị giảm trong 1 ngày × 0.4 (1 cửa hàng/1 ngày) 

※tối đa 20 man yên, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể chọn cách tính 

này. 

・Quán Karaoke không có giấy phép kinh doanh ăn uống: 1 ngày 2 man yên. 

Tiền phạt khi 

không chấp 

hành 

Tối đa 30 man yên（trước đây là 20 man yên） 
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＜Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Đối Với Các Cơ Sở Quy Mô Lớn＞ 

 

・ Yêu cầu các cơ sở tập trung khách hàng quy mô lớn trên địa bàn toàn tỉnh (không 
bao gồm các ngành hàng dịch vụ, nhu yếu phẩm cần thiết) hợp tác rút ngắn thời gian 
hoạt động. 

 

Cơ Sở Ví Dụ Nội Dung Yêu Cầu 

Nhà hát.v.v. 

Rạp hát, phòng triển lãm, trưng bày nghệ 

thuật, rạp chiếu phim, cung thiên văn, 

v.v. 

・ Giảm giờ hoạt động đến 20:00 đối 

với các cơ sở trên 1.000 m2 

(rạp chiếu phim đến 21 giờ) 

(trường hợp tổ chức sự kiện đến 21 

giờ) 

※Đối với cơ sở dưới 1.000m2 cũng 

kêu gọi thực hiện rút ngắn thời gian 

theo nội dung trên 

 

・ Sắp xếp người ra vào kỹ lưỡng để 

không xảy ra ùn tắc trong và ngoài cơ 

sở 

 

・ Thông báo việc hạn chế số lượng 

người ra vào trên các phương tiện 

thông tin như đăng tải lên website.v.v. 

 

・Kêu gọi không phục vụ đồ uống có 

cồn (bao gồm cả việc khách hàng 

mang rượu đến) 

 

・Tuân thủ nghiêm ngặt hứng dẫn 

phòng chống dịch theo từng ngành 

nghề riêng biệt. 

Các địa điểm họp, gặp gỡ 

Hội trường tập trung, nhà văn hóa công 

cộng, phòng họp cho thuê, trung tâm văn 

hóa, hội trường đa năng... 

Khách sạn 

(Chỉ giới hạn khu vực sử 

dụng tập trung hội họp) 

Khách sạn, lữ quán 

Cơ sở thể thao và công viên 

giải trí 

Nhà thi đấu, hồ bơi, sân vận động điền 

kinh, sân bóng chày, sân gôn, sân tennis, 

sân tập đánh bóng, sân tập võ đạo, sân 

bắn cung, sân chơi bowling, câu lạc bộ 

thể thao, phòng tập yoga, công viên giải 

trí theo chủ đề, khu vui chơi, v.v. 

Các bảo tàng 

Bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng 

khoa học, đài tưởng niệm, thủy cung, 

vườn thú, vườn thực vật, v.v. 

Điểm giải trí 
Cửa hàng mạt chược, tiệm pachinko, 

trung tâm game.v.v 

Cơ sở vui chơi giải trí 

Cửa hàng xem video phòng riêng, 

phòng tắm công cộng có phòng tắm 

riêng, trường bắn súng, phòng vé cá 

cược đua ngựa, văn phòng cá cược đua 

xe v.v. 

Cửa hàng kinh doanh vật 

phẩm 

(trừ những cửa hàng kinh 

doanh đồ thiết yếu) 

Các cửa hàng bán lẻ quy mô lớn, trung 

tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa, v.v. 

Các cửa hàng kinh doanh 

ngành dịch vụ 

(Không bao gồm các dịch vụ 

thiết yếu hàng ngày) 

Nhà tắm công cộng quy mô lớn, tiệm 

làm móng, viện thẩm mỹ, ngành thư 

giãn, v.v. 

※Chi trả tiền hỗ trợ thực hiện cho chủ doanh nghiệp, chủ nhà hoặc người vận hành 
cơ sở quy mô lớn hợp tác rút ngắn thời gian kinh doanh của tỉnh. 


