Phương châm
Thời gian
Mục tiêu

YÊU CẦU HỢP TÁC TẠI THÀNH PHỐ SAPPORO

Để kiểm soát triệt để tình trạng lây nhiễm tại thành phố Sapporo và ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh trên toàn
tỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ tương đương với cảnh báo cấp độ 4.

Từ 17/4 (chủ nhật) đến 14/5 (thứ sáu)

Nhắm đến thấp hơn mức cảnh báo cấp độ 3 trên toàn tỉnh (cấp độ 2 trên toàn quốc).

Thực hiện các yêu cầu hợp tác căn cứ theo khoản 9, điều 24 của luật các biện pháp đặc biệt

【Thỉnh cầu toàn thể người dân đang sống tại Hokkaido】
◆ Khi không thể tránh được nguy cơ lây nhiễm

・Hạn chế việc di chuyển, đi lại không cần thiết trong thành phố Sapporo.
・Hạn chế việc di chuyển, đi lại không cần thiết đến thành phố Sapporo.

Từ 24/4 ～11/5 yêu
cầu các biện pháp đặc
biệt trong tuần lễ vàng
(file đính kèm)

(※Tùy vào tinh hình lây nhiễm mà có thể xem xét hủy bỏ yêu cầu này sớm hơn thời gian quy định, nếu có số lượng người nhiễm dưới 293 người/
tuần và dưới 110 giường bệnh/ tuần)

YÊU CẦU TOÀN TỈNH CÙNG HỢP TÁC TRONG KỲ NGHỈ TUẦN LỄ VÀNG

Tuần lễ vàng là thời điểm mọi người có khuynh hướng đi lại và tổ chức các buổi họp mặt tiệc tùng, vì thế để kiểm soát tình trạng lây lan trở lại của
dịch bệnh trên toàn quốc, cũng như ngăn chặn sự lây nhiễm, chúng ta sẽ thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong các
trường hợp sau:

Nếu phải di chuyển

・Đặc biệt triệt để thực thi các hành động phòng tránh lây nhiễm ở “3 nơi” gồm “đi chơi”, “ăn uống”, “đi làm”
・Hạn chế đi du lịch hoặc hoãn chuyến đi lại, tránh ăn uống ở những nơi đông người.
Nếu đi ngắm hoa

・Tránh nơi đông đúc, không tổ chức tiệc tùng.

Các biện pháp đặc biệt trong tuần lễ vàng tại Sapporo
(tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống cung ứng y tế trong thành phố)

Hiện
trạng

Thời gian

Đứng trước tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống cung ứng dịch vụ y tế trong
thành phố, yêu cầu cấp thiết với người dân nhằm giảm thiểu tối đa việc tiếp
xúc giữa người với người, tránh ra ngoài khi không cần thiết.

Từ 5 tháng 5 đến 11 tháng 5 năm 2021

【Yêu cầu tới người dân Hokkaido và người đang lưu trú trong tỉnh】
（Trường hợp cần ra ngoài, di chuyển）
◆Hạn chế đi lại trong thành phố Sapporo

※Ngoại trừ các trường hợp cấp thiết như đi bệnh viện, mua sắm các vật phẩm thiết yếu cho đời sống…

◆Hạn chế đi lại tới và đi khỏi thành phố Sapporo

（Trường hợp ăn uống）
◆ Với người dân trong Sapporo, hạn chế các buổi tiệc ăn uống với những người không
cùng sinh sống chung

Các biện pháp đặc biệt trong tuần lễ vàng tại Sapporo

【Yêu cầu đối với các chủ kinh doanh】

■ Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh tại các nhà hàng trong toàn thành phố Sapporo

Địa điểm
Thời gian

Toàn bộ Thành phố Sapporo

06/05/2021 (thứ năm) ~ 11/5/2021 (thứ ba)

Đối tượng Cửa hàng phục vụ dịch vụ ăn uống, tiệm karaoke, quán ăn
Nội dung
yêu cầu

〇 Thời gian phục vụ đồ uống có cồn : 11： 00 ～ 19： 00
〇 Thời gian kinh doanh： 5：00～20：00
〇 Triệt để thực hiện dựa trên “Hướng dẫn riêng cho từng ngành nghề”
※ Sẽ hỗ trợ tiền cho người kinh doanh hợp tác với yêu cầu này

【Số tiền hỗ trợ】
◆ Doanh nghiệp vừa, nhỏ: 30.000yen~100.000yen/tính theo doanh thu 1 ngày
◆ Doanh nghiệp lớn： tối đa 200.000yen/tính theo doanh thu 1 ngày

■ Trong khoảng thời gian trên, mọi người dân sinh sống trong Hokkaido không sử dụng các
nhà hàng trong Sapporo từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau

Các biện pháp đặc biệt trong tuần lễ vàng tại Sapporo
(tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống cung ứng y tế trong thành phố)

【 YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 】
 Hợp tác với đoàn thể kinh tế, thực hiện triệt để kiểu làm việc từ xa, chia cách giờ làm việc…
(Mục tiêu: thực hiện 70%)
 Kiểm tra lại những địa điểm có khả năng nhiễm bệnh cao như nơi làm việc, nơi nghỉ ngơi và ăn uống
 Trong một cơ sở có lượng khách tập trung với quy mô lớn, thực hiện các biện pháp triệt phòng chống
dịch bệnh như đeo khẩu trang, khử trùng…
 Yêu cầu hạn chế sử dụng các địa điểm dễ dẫn tới lây nhiễm như quán karaoke…
 Tắt điện tại các điểm giao lưu du lịch, các khu phố vui chơi… sau 8h tối

【 YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC 】
 Thực hiện triệt để chính sách phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động giáo dục nhà trường và ký túc xá
 Đối với câu lạc bộ của trường thì trừ khi nhà trường quyết định có cần hoạt động hay không, về nguyên tắc thì yêu
cầu tạm nghỉ
※ Cụ thể, nhà trường quyết định duy trì luyện tập trong trường hợp tham gia các cuộc thi, đại hội... thì cần đáp ứng
đầy đủ chính sách phòng chống lây nhiễm bệnh.
 Tại các trường đại học, trường dạy nghề nên tránh tập trung, thực hiện biện pháp học online, chia nhỏ lớp học

【Các biện pháp thực hiện bởi chính quyền】

• Đóng cửa các địa điểm công cộng được quản lý bởi chính quyền
• Thực hiện xem xét và yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch tại các địa điểm như
công viên, bãi bồi gần sông…

