
Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Kinh Doanh Và Thực Hiện 

Triệt Để Biện Pháp Chống Dịch 

 

Về Việc Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Đối Với 

Các Cơ Sở Quy Mô Lớn 

 

１ Khu Vực Thuộc Đối Tượng  

15 địa phương 

(Thành phố Gifu, Thành phố Hashima, Thành phố Kakamigahara, Thành phố 

Yamagata, Thành phố Mizuho, Thành phố Motosu, Thị trấn Ginan, Thị trấn Kasamatsu, 

Thị trấn Kitagata, Thành phố Ogaki, Thành phố Minokamo, Thành phố Kani, Thị trấn 

Mitake, Thành phố Tajimi, Thành phố Nakatsugawa) 

 

２ Nội Dung Yêu Cầu  

Yêu cầu các cơ sở tập trung khách hàng quy mô lớn (trung tâm mua sắm, 

cửa hàng bách hóa, v.v.) hợp tác rút ngắn thời gian hoạt động đến 20 giờ (rạp chiếu 

phim, các cơ sở liên quan đến sự kiện, v.v. yêu cầu hợp tác rút ngắn thời gian đến 

21 giờ). ※Không bao gồm các ngành hàng dịch vụ, nhu yếu phẩm cần thiết. 

３ Thời Gian Kêu Gọi Thực Hiên  

Từ 20/8/2021 (thứ 6) ~ 12/9 (chủ nhật) 【tổng 24 ngày】 

４ Cơ Sở Thuộc Đối Tượng 
Cơ Sở Ví Dụ Nội Dung Yêu Cầu 

Nhà hát.v.v. 

Rạp hát, phòng triển lãm, trưng bày 

nghệ thuật, rạp chiếu phim, cung thiên 

văn, v.v. 

・ Giảm giờ hoạt động đến 20:00 

đối với các cơ sở trên 1.000 m2 

(rạp chiếu phim đến 21 giờ) 

(trường hợp tổ chức sự kiện đến 

21 giờ) 

※Đối với cơ sở dưới 1.000m2 

cũng kêu gọi thực hiện rút ngắn 

thời gian theo nội dung trên 

 

・ Sắp xếp người ra vào kỹ lưỡng 

để không xảy ra ùn tắc trong và 

ngoài cơ sở 

 

・  Thông báo việc hạn chế số 

lượng người ra vào trên các 

phương tiện thông tin như đăng tải 

lên website.v.v. 

 

・Kêu gọi không phục vụ đồ uống 

có cồn (bao gồm cả việc khách 

Các địa điểm họp, gặp gỡ 

Hội trường tập trung, nhà văn hóa 

công cộng, phòng họp cho thuê, trung 

tâm văn hóa, hội trường đa năng... 

Khách sạn 

(Chỉ giới hạn khu vực sử 

dụng tập trung hội họp) 

Khách sạn, lữ quán 

Cơ sở thể thao và công 

viên giải trí 

Nhà thi đấu, hồ bơi, sân vận động điền 

kinh, sân bóng chày, sân gôn, sân 

tennis, sân tập đánh bóng, sân tập võ 

đạo, sân bắn cung, sân chơi bowling, 

câu lạc bộ thể thao, phòng tập yoga, 

công viên giải trí theo chủ đề, khu vui 

chơi, v.v. 

Các bảo tàng 

Bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng 

khoa học, đài tưởng niệm, thủy cung, 

vườn thú, vườn thực vật, v.v. 

Điểm giải trí 
Cửa hàng mạt chược, tiệm pachinko, 

trung tâm game.v.v 

Cơ sở vui chơi giải trí Cửa hàng xem video phòng riêng, 



phòng tắm công cộng có phòng tắm 

riêng, trường bắn súng, phòng vé cá 

cược đua ngựa, văn phòng cá cược 

đua xe v.v. 

hàng mang rượu đến) 

 

・Tuân thủ nghiêm ngặt hứng dẫn 

phòng chống dịch theo từng ngành 

nghề riêng biệt. 
Cửa hàng kinh doanh vật 

phẩm 

(trừ những cửa hàng kinh 

doanh đồ thiết yếu) 

Các cửa hàng bán lẻ quy mô lớn, trung 

tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa, v.v. 

Các cửa hàng kinh doanh 

ngành dịch vụ 

(Không bao gồm các dịch 

vụ thiết yếu hàng ngày) 

Nhà tắm công cộng quy mô lớn, tiệm 

làm móng, viện thẩm mỹ, ngành thư 

giãn, v.v. 

５ Tiền Hợp Tác 

Chi trả tiền hỗ trợ thực hiện cho chủ doanh nghiệp, chủ nhà hoặc người vận 

hành cơ sở quy mô lớn hợp tác rút ngắn thời gian kinh doanh của tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới đây là nội dung kêu gọi rút ngắn thời gian được áp dụng cho đến ngày 19/8 (thứ 5). 

Khu vực thuộc đối tượng：15 địa phương ở trên 

Nội dung yêu cầu：Kêu gọi các cơ sở tập trung khách hàng quy mô lớn (trung tâm mua sắm, cửa hàng bách 

hóa, v.v.) hợp tác rút ngắn thời gian hoạt động đến 20 giờ (rạp chiếu phim, các cơ sở liên quan 

đến sự kiện, v.v. yêu cầu hợp tác rút ngắn thời gian đến 21 giờ). 

Thời gian thực hiện：từ 17/8/2021 (thứ 3) ~ 31/8 (thứ 3) 【tổng 15 ngày】 

Cơ sở yêu cầu：các cơ sở tương tự như trên, kêu gọi các cơ sở có quy mô trên 1.000m2 thực hiện 


