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Mục Mục
GĐ 3 GĐ sau dịchGĐ 1 GĐ 2

6/1～6/18 6/19～7/9 7/10～7/31 8/1～

Hạn
chế
ra
khỏi
nhà

Sử dụng các địa điểm công cộng

Áp dụng Phong cách sống 

Hokkaido mới, đẩy lùi dịch 

bệnh.

Hàng quán có tiếp khách, CLB

Cẩn trọng

từng bước
Đi lại tới các tỉnh thành khác

Đi lại tới Sapporo

Giới hạn

sử dụng

các địa

điểm

công

cộng

Thiết lập và áp dụng giới hạn với từng 

địa điểm, từng ngành nghề khác 

nhau

Hàng quán có tiếp khách, CLB
Cẩn trọng

từng bước

Giới hạn

đối với

các sự

kiện

Sự kiện trong nhà
50% sức chứa, 

dưới 100 người

50% sức chứa, dưới

1000 người

50% sức chứa, dưới

5000 người

Dưới 50% sức

chứa, không giới

hạn số người

Sự kiện ngoài trời
Dưới 200 người, 

giữ khoảng cách
Dưới 1000 người, 

giữ khoảng cách

Dưới 5000 người, 

giữ khoảng cách

Giữ khoảng cách, 

không giới hạn số

người

※ Nếu dịch có dấu hiệu lây lan sẽ xem xét lại chính sách

Nới lỏng các giới hạn và yêu cầu từ tháng 6

Tất cả các yêu cầu đóng cửa/nghỉ kinh

doanh được gỡ bỏ sau ngày 1/6

Tại mỗi địa điểm yêu cầu thực áp

dụng phong cách Hokkaido mới.



Chuyển sang giai đoạn 2 (Bỏ yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà)

Thực hiện phong cách Hokkaido 

mới, hướng tới đẩy lùi dịch bệnh.

Hãy xác nhận xem các địa điểm

bạn tới có áp dụng Phong cách

Hokkaido mới hay không

“Phong cách sống mới”

Rửa tay, ho đúng cách
Tới người 

dân 

Hokkaido



Chuyển sang giai đoạn 2 (Giới hạn sử dụng các địa điểm công cộng)

・Áp dụng chính sách “7 điểm quan

trọng”

（Theo dõi sức khoẻ nhân viên, rửa tay…）

Thực hiện Phong cách Hokkaido 

mới, hướng tới đẩy lùi dịch bệnh

Thực hiện nghiêm túc các nguyên

tắc với từng ngành nghề.

・Áp dụng hệ thống truy vết dịch

bệnh qua điện thoại

Tới doanh 

nghiệp



Chương trình ưu đãi cho người dân Hokkaido

Đối

tượng

Người dân Hokkaido với các

chuyến du lịch trong

Hokkaido

Giảm Tối đa 50% (dưới 1 vạn yên)

Các cơ sở lưu trú đã áp dụng

Hokkaido phong cách mới

Trực quan hoá

chính sách

An tâm sử dụng

Người dân

Thực hiện Hokkaido phong cách

mới dưới tư cách khách hàng

• Thiết lập trang ưu đãi vào ngày

25/06

• Đặt lịch tại các KS, các đại lý du 

lịch tham gia vào chính sách này

• Chi tiết tại trang thông tin của

chính quyền



Đẩy mạnh công tác phòng dịch (thiết đặt các mức độ cảnh báo).

Bước Nội dung Mục tiêu

１

Thực hiện phong cách Hokkaido mới －

Kêu gọi các địa phương cùng 
thực hiện

Kiềm chế số ca bệnh mới tại các địa
phương dưới 2 ca 1 ngày

２

【Cảnh báo】※hạn chế ra ngoài
（VD）①Hạn chế ra ngoài ngày nghỉ

②Hạn chế di chuyển tới các khu vực khác

③Hạn chế tới khu vực có khả năng lây
nhiễm cao

Đặt giới hạn

３

【Yêu cầu】
Hạn chế ra ngoài Tuân thủ lệnh tình trạng khẩn

cấp từ chính phủ

• Số ca mới trên 10 trong 2 ngày liên tiếp

• Phần lớn là ca bệnh ko rõ nguồn
• Đánh giá tổng hợp dựa trên khả năng

của hệ thống y tế



C
a
b
ệ
n
h
m
ớ
i

［Chính phủ］

Lệnh tình trạng 
khẩn cấp

Hạn chế ra ngoài

Minh hoạ về mức độ cảnh báo

Mức１ Mức２ Mức３

Thực hiện phong cách sống 
Hokkaido mới

Hạn chế ra ngoài, hạn chế 
các địa điểm công cộng 
và các sự kiện

［Thống đốc］

Đưa ra cảnh báo

Kêu gọi chính quyền 
các địa phương

Cấp độ địa phương Cấp độ quốc gia

Thực hiện nghiêm khắc 
phong cách sống 
Hokkaido mới

Kêu gọi

Cảnh báo

Yêu cầu［Thống đốc］

12


