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城陽市国際交流協会 2020 年 5 月 11 日 

 

CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở KYOTO SẼ KÉO DÀI 

ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 5 

 

Tuy nhiên, đến giữa tháng 5 dựa trên tình trạng nhiễm bệnh và tình hình nhập viện sẽ 

có sự thay đổi về thời gian. Tại Kyoto,trong giai đoạn ban bố Tình Trạng Khẩn Cấp, 

yêu cầu tất cả công dân thành phố cùng hợp tác 3 điều sau đây: 

1. Kêu gọi hạn chế ra ngoài 

Ngoài các hoạt động cần thiết để duy trì đời sống như thể dục, chạy bộ ngoài trời, các hoạt động 

bắt buộc phải ra ngoài như đi làm, mua nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh thì hạn chế việc ra 

khỏi nhà. 

Đặc biệt hạn chế việc ra ngoài vào buổi tối, đi đến các trung tâm mua sắm, tới những nơi tập 

trung đông người, là nơi có 3 nguy cơ cao dẫn đến nhiễm virus Corona. 

2. Kêu gọi hạn chế tổ chức sự kiện 

Nhà nước kêu gọi hạn chế tổ chức tất cả các sự kiện bất kể ở qui mô hay địa điểm nào. 

3. Kêu gọi hạn chế sử dụng các cơ sở, thiết bị công cộng 

(1) Các cơ sở, cơ quan không yêu cầu đóng cửa gồm có: 

- Các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện, hiệu thuốc... 

- Các địa điểm bán mặt hàng nhu yếu phẩm như siêu thị, cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng 

bách hóa, quán ăn, chợ bán sỉ… 

*Tuy nhiên, thời gian kinh doanh được quy định từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, các địa điểm 

bán thức uống có cồn, buổi tối đến 7 giờ (không bao gồm các dịch vụ giao hàng tại nhà và 

dịch vụ mua hàng mang đi) 

- Dịch vụ lưu trú, nhà ở như khách sạn, share house, nhà tập thể, ký túc xá, nhà trọ… 

- Các cơ sở vận tải như bus, taxi, dịch vụ cho thuê xe, tàu điện, tàu thủy, hàng không, dịch 

vụ logistic… 

- Công xưởng, nhà máy… 

- Các cơ quan tín dụng, cơ quan nhà nước, ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, công ty 

chứng khoán, bảo hiểm, văn phòng cơ quan nhà nước… 

- Ngoài ra, dịch vụ truyền thông, dịch vụ tang lễ, nhà tắm công cộng, tiệm cầm đồ, phòng 

khám thú y, thẩm mỹ viện, tiệm giặt là, các cơ sở xử lý rác… 

- Các trung tâm phúc lợi xã hội, nhà trẻ, câu lạc bộ chăm sóc trẻ sau giờ học, các trung tâm, 

viện dưỡng lão. Các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ phúc lợi xã hội 

tương tự khác. 

 



(2) Các cơ sở, cơ quan yêu cầu phải đóng cửa bao gồm: 

① Các trung tâm giải trí như quầy rượu, sàn nhảy, hộp đêm, phòng khiêu vũ, quán bar, câu 

lạc bộ, các chương trình khiêu vũ khỏa thân, cửa hàng xem video các nhân, cafe internet 

(có phòng nhỏ riêng tư cho mỗi người sử dụng dịch vụ cafe internet), cafe truyện tranh, 

quán karaoke, bãi tập bắn (cung, súng), trường đua ngựa, đua xe, phòng hòa nhạc… 

② Nhà hát, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, các điểm tham quan… 

③ Các đơn vị tổ chức hội thảo, triển lãm: Phòng hội thảo, tòa thị chính, quầy triển lãm… 

④ Các cơ sở tổ chức thể thao, vận động như phòng tập thể dục, bể bơi, sân chơi bowling, 

các câu lạc bộ thể thao… Các trung tâm giải trí như tiệm chơi bài mạt chược, 

pachinko,trung tâm game…  

⑤ Các cơ sở giáo dục, trường học (ngoại trừ trường đại học…) 

 

Các qui định được điều chỉnh theo từng giai đoạn tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm Corona ở mỗi 

tỉnh thành trên toàn Nhật Bản. 

 

Công dân đang sinh sống ở Kyoto xin hãy chung tay phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện 

những qui định trên cho đến khi có thông báo mới. 

 

Thông tin liên hệ:  Tổng đài Đối phó Tình trạng Khẩn Cấp tỉnh Kyoto 

Thời gian: Ngày thường 9 giờ - 18 giờ 

Số điện thoại:   075-414-5907 (có 6 line )  

  


