
Biện pháp chống dịch trọng điểm
Phạm vi áp dụng：Toàn tỉnh Kochi

Thời gian Từ 12/02/2022 (thứ bảy) đến 06/03/2022 (chủ nhật)

Yêu cầu hợp tác chống dịch từ tỉnh tới các cơ sở kinh doanh, các đơn vị 
tổ chức sự kiện và toàn bộ người dân trong tỉnh



Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh
　○ Thời gian: Từ 12/02/2022 (thứ bảy) đến 06/03/2022 (chủ nhật) (23 ngày)
　○ Đối tượng: Các cơ sở có giấy phép kinh doanh ăn uống (bao gồm cả quán cà phê) theo "Luật vệ sinh 

thực phẩm" bao gồm:
Cửa hàng phục vụ ăn uống, khách sạn, khách sạn kiểu Nhật (ryokan), quán Karaoke, 
phòng hòa nhạc,...

　　　　　　　　　　(Không bao gồm dịch vụ giao hàng và mua mang về)
　○ Nội dung yêu cầu: 

※Sẽ cấp tiền hỗ trợ cho cửa hàng hợp tác thực hiện.
○ Giới hạn số người tối đa trong cùng một nhóm, cùng một bàn là dưới 4 người.
※1: Áp dụng dưới 4 người một bàn kể cả là thành viên chung sống trong cùng một gia đình.
※2: Cho phép "tổ chức ăn uống trên 5 người" đối với Cửa hàng được chứng nhận thuộc danh sách 
"Kochike Anshinkaishoku" nếu toàn bộ người tham gia đều được xác nhận âm tính. (Cửa hàng có nguyện 
vọng nới lỏng hạn chế số lượng người cần gửi đơn yêu cầu tới Ủy ban tỉnh.) 

1. Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống

Cửa hàng "Cửa hàng được chứng nhận" thuộc danh sách "Kochike 
Anshinkaishoku"

"Cửa hàng không được 
chứng nhận"

Thời gian 
kinh doanh 5h00 sáng đến 9h00 tối 5h00 sáng đến 8h00 tối 5h00 sáng đến 8h00 tối

Phục vụ đồ 
uống có cồn Phục vụ đến 8h00 tối Không phục vụ Không phục vụ

"Cửa hàng được chứng nhận" có thể lựa chọn một trong 
hai nội dung trên. 



〇 Yêu cầu thực hiện các biện pháp sau:
　- Điều chỉnh sao cho khách hàng giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người.
　- Yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang.
　- Không cho phép vào cửa đối với khách hàng không thực hiện biện pháp chống dịch.
　- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn giọt bắn khi nói chuyện (ví dụ như sử dụng tấm chắn giọt bắn hoặc 
đảm bảo khoảng cách phù hợp giữa người với người).

○ Áp dụng với các cơ sở sau:

2. Đối với ban quản lý các cơ sở kinh doanh (diện tích trên 1000㎡)

Loại hình kinh doanh Ví dụ

Nhà hát, sân khấu Nhà hát kịch, rạp chiếu phim, v.v.

Hội trường Hội trường tổ chức sự kiện, phòng triển lãm, phòng hội thảo, phòng đa chức năng, v.v.

Cơ sở kinh doanh 
thương mại Cửa hàng bán lẻ quy mô lớn, cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm, v.v.

Khách sạn Khách sạn, khách sạn kiểu Nhật (ryokan) (các khu vực sử dụng chung), v.v.

Trung tâm thể dục thể 
thao và giải trí

Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, sân điền kinh, sân bóng chày, sân golf, sân chơi bowling, câu lạc 
bộ thể thao, cửa hàng pachinko, v.v.

Bảo tàng Bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng tưởng niệm, thủy cung, sở thú, v.v.

Cơ sở kinh doanh giải trí Điểm bán vé cá cược đua ngựa, điểm bán vé cá cược đua xe, quán cà phê internet, quán cà phê 
manga, v.v.

Ngành dịch vụ Nhà tắm công cộng, cơ sở làm đẹp, thư giãn, v.v.



3. Đối với đơn vị tổ chức sự kiện
○ Hãy lưu ý các điểm dưới đây và thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch dựa trên hướng dẫn cho 
từng ngành khi tổ chức sự kiện.
① Đối với sự kiện có trên 5.000 người tham dự, hãy nộp "Kế hoạch đảm bảo an toàn và phòng chống dịch" 
lên Ủy ban tỉnh ít nhất 2 tuần trước khi tổ chức sự kiện.

  Sự kiện có hoạch định "Kế hoạch đảm bảo an toàn và phòng chống dịch" và nhận được sự xác nhận từ 
Ủy ban tỉnh sẽ cho phép giới hạn số lượng người là 20.000 người (*) và sức chứa 100%.  ※Với điều kiện 
không có reo hò, cổ vũ hoặc nói lớn.
　　　
② Đối với sự kiện không thuộc mục ① trên, giới hạn số lượng người là 5.000 người, sức chứa 100% áp 
dụng cho sự kiện không có reo hò, cổ vũ hoặc nói lớn, sức chứa 50% áp dụng cho sự kiện có reo hò, cổ vũ 
hoặc nói lớn (*). Sẽ lấy theo con số nhỏ hơn sao cho thỏa mãn cả điều kiện về số lượng người tối đa và sức 
chứa cho phép. 

Hãy tạo danh sách các biện pháp chống dịch, đăng tải công khai lên phương tiện truyền thông ví dụ như 
trang chủ của sự kiện, và giữ danh sách đó 1 tuần sau khi kết thúc sự kiện (không cần nộp lên Ủy ban tỉnh).

(*) Reo hò, cổ vũ hoặc nói lớn được định nghĩa là việc "khán giả reo hò, cổ vũ với âm lượng lớn hơn so với binh thường, có tính liên tục và lặp đi lặp lại. Những 
sự kiện khuyến khích việc "reo hò, cổ vũ hoặc nói lớn" hoặc không sử dụng biện pháp hạn chế đầy đủ sẽ được xếp vào sự kiện có "reo hò, cổ vũ hoặc nói lớn".
　　　　　　　

(*) Cho phép số lượng người tối đa mà hội trường có thể chứa nếu toàn bộ người tham gia đã được xác nhận âm tính.

○ Hạn chế tối đa việc di chuyển sang tỉnh khác khi không thực sự cần thiết và cấp bách.

○Tỉnh đang yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống rút ngắn thời gian kinh doanh và đóng cửa lúc 
20h00 hoặc 21h00. Yêu cầu người dân không ra vào các cửa hàng ăn uống sau giờ này.

○Hạn chế sử dụng cửa hàng ăn uống chưa thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch. 

4. Đối với người dân sinh sống trong tỉnh

※Ngoại trừ trường hợp đã được xác nhận âm tính.


