CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LAN RỘNG TẠI HOKKAIDO(SỬA ĐỔI)
Khu vực

Nội dung

Toàn tỉnh

Thời gian

Từ ngày 7/3/2022(T2) đến 21/3/2022(T2)

Với việc đã có có cá nhân bị nhiễm chủng dễ lây lan nhanh Omicron BA.2, để có thể giảm số người bị nhiễm bệnh
và gánh nặng cho ngành Y tế, tiến hành các biện pháp dựa trên Luật Các biện pháp đặc biệt.

1 Yêu cầu khi di chuyển
Ra ngoài

○Hạn chế di chuyển đến những nơi đông đúc, dễ bị lây nhiễm bệnh.
○Hạn chế di chuyển không cần thiết đến những tỉnh thành khác.

Ăn uống

○Không đến các quán ăn sau thời gian như quy định.
○Khi đi ăn, vui lòng đi với số người ít hơn 4, ăn trong thời gian ngắn, không nói chuyện to, không
uống quá chén, và trong khi nói chuyện, vui lòng đeo khẩu trang.

2 Yêu cầu với cửa hàng
○Thời gian hoạt động và thời gian bán đồ có cồn
〔Cửa hàng được công nhận〕
① Từ 5h đến 21h, với đồ có cồn là từ 11h đến 20h hoặc
② Từ 5h đến 20h, không bán đồ có cồn
〔Cửa hàng chưa được công nhận 〕 Từ 5h đến 20h, không bán đồ có cồn
○1 nhóm không ngồi quá 4 người cùng 1 bàn
※Không áp dụng chế độ xét nghiệm gói/xét nghiệm trên toàn đối tượng

○Với cơ sở cung cấp karaoke, thực hiện các biện pháp như là việc thông khí, tránh ngột ngạt.
【Tiền trợ cấp hợp tác cho các nhà hàng】 Hợp tác trong khoảng thời gian từ 7/3 đến 21/3 (15 ngày)
〔Cửa hàng có chứng nhận〕
【Trường hợp ① 】 Các doanh nghiệp vừa và nhở, các hộ kinh doanh các nhân：37.5 vạn yên-112.5 vạn yên/1 cửa hàng Doanh nghiệp lớn：tối đa 300 vạn yên trên 1 của hàng
【Trường hợp ② 】 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá nhân：45 vạn-150 vạn yên/1 cửa hàng Doanh nghiệp lớn: tối đa 300 vạn yên/ 1 cửa hàng
〔Cửa hàng không có giấy chứng nhận〕 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá nhân：45 vạn-150 vạn yên/1 cửa hàng Doanh nghiệp lớn: tối đa 300 vạn yên/ 1 cửa hàng
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3 Với các sự kiện
○Số lượng người giới hạn tham gia và tỉ lệ chứa
〔Có kế hoạch an toàn phòng chống dịch〕 Số người tối đa:20.000, tỉ lệ chứa : dưới 100%
〔Không có〕 Số người tối đa: 5.000, tỉ lệ chứa: 50%(có cổ vũ lớn) hoặc 100%(không cổ vũ lớn)
※Không áp dụng chế độ xét nghiệm gói/xét nghiệm trên toàn đối tượng

○Tổ chức đến 21h, dịch vụ cung cấp đồ có cồn đến 20h.

4 Yêu cầu với các cơ sở lớn
○Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như là kiểm soát lượng khách vào.
○Với cơ sở cung cấp karaoke, thực hiện các biện pháp như là việc thông khí, tránh ngột ngạt.

5 Yêu cầu ・ đề nghị hợp tác với các hộ kinh doanh
○Thúc đẩy làm việc từ xa, nghỉ phép, thời gian làm việc khác nhau để hạn chế người ra ngoài đi làm.
○Nỗ lực thực hiện các biện pháp như là xây dựng, kiểm tra kế hoạch tiếp tục kinh doanh(BCP) để tránh việc hoạt động
của doanh nghiệp bị tạm dừng.
○Thực hiện các biện pháp như là trông trẻ thành các nhóm nhỏ, đeo khẩu trang.
○Thực hiện các biện pháp như là thăm hỏi trực tuyến với các cơ sở dành cho người cao tuổi.

6 Yêu cầu với trường học
○Xem xét kĩ lưỡng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như du lịch trường học, dã ngoại, không chọn những khu
vực áp dụng biện pháp trọng điểm ngoài Hokkaido làm địa điểm du lịch.
○ Về CLB, lựa chọn khắt khe các hoạt động có thể tổ chức, thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm,
trường hợp khó tổ chức có thể tạm hoãn, đồng thời không tự tổ chức thi đấu giao lưu hoặc trại huấn luyện với các
trường khác.
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