
 

 
 

 

 

Ngày hôm nay, tỉnh đã nhận được chỉ thị của chính phủ về việc áp dụng thực hiện 

phòng chống dịch tại các khu vực trọng điểm. Do đó, tỉnh quyết định sẽ kéo dài thời 

gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đến hết tháng 5. 

Biện pháp 1  Phòng Dịch Bệnh Trong Ăn Uống  
【Áp dụng đối với nhà hàng ăn uống】 
〇 Tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian hoạt động đối với ngành nhà hàng 

ăn uống 

Thời gian yêu cầu：từ ngày 9/5/2021 (chủ nhật) đến 31/5/2021 (thứ 2) (trong 23 ngày) 

Nội dung yêu cầu：Rút ngắn thời gian kinh doanh từ 5 giờ đến 20 giờ 

Khu vực yêu cầu：Gifu shi, Ogaki shi, Tajimi shi, Seki shi, Nakatsugawa shi, , 

Hashima shi, Minokamo shi, Toki shi, Kakamigahara shi, Kani shi, 

Mizuho shi, Motosu shi, Ginan cho, Kasamatsu cho, Yoro cho, 

Kitagata cho 

Tiền hợp tác thực hiện：Số tiền sẽ được chi trả trong 1 ngày như sau 

※Sẽ chỉ chi trả tiền hợp tác cho cửa hàng thực hiện rút ngắn hoạt động trong toàn bộ 

khung thời gian yêu cầu. 

1 cửa hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ：3 man yên ~ 10 man yên 

Đối với doanh nghiệp lớn：doanh số bán hàng bị giảm trong 1 ngày × 0,4 

(Tối đa 20 man yên, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể chọn 1 trong 2 cách tính) 

〇 Đối với các nhà hàng ăn uống trong khu vực yêu cầu, không phục vụ đồ 
uống có cồn trong cả ngày (theo mục chi trả tiền hợp tác thực hiện) 

〇 Đối với các nhà hàng ăn uống trong khu vực yêu cầu, yêu cầu hạn chế sử 
dụng thiết bị hát Karaoke (theo mục chi trả tiền hợp tác thực hiện) 

【Đối với cư dân tỉnh Gifu】 
〇 Kêu gọi cư dân hãy hạn chế đến những cửa hàng vẫn chưa thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng chống dịch, cũng như các cửa hàng không thuộc khu 
vực yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh 

〇 Không tụ tập ăn, uống rượu đông người lớn, trong thời gian dài, tại nhà hàng 
cũng như tại nhà 

〇 Không tổ chức ăn uống BBQ tại khu vực quanh sông suối..vv.. vào ngày 
nghỉ (lối ra vào các khu vực sông suối..vv.. sẽ bị đóng) 

Quyết định ngày 7/5/2021 

Tổng cục phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 tỉnh Gifu 

 

Chỉ Thị Áp Dụng Ưu Tiên Phòng Chống Dịch Tại Các 

Khu Vực Trọng Điểm (trích lược) 



 

 

Biện pháp 2 Hạn chế ra ngoài 

〇Hạn chế di chuyển/ đi ra ngoài không cần thiết 

〇 Hạn chế đi lại giữa các khu vực đang ban bố tình trạng khẩn cấp, khu vực 
trọng điểm áp dụng công tác phòng dịch, đặc biệt là tỉnh Aichi 


