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Pedido de redução de horário e implementação 

completa das medidas de controle de infecção através 

do anúncio das medidas prioritárias de prevenção de 

propagação 

 

Sobre o pedido de Cooperação para a redução de 

horário comercial às instalações de grande porte 

 

１ Regiões Alvo  
As 15 cidades abaixo: 

 (Gifu-shi, Hashima-shi, Kakamigahara-shi, Yamagata-shi, Mizuho-shi, 

Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Kitagata-cho, Ogaki-shi, 

Minokamo-shi, Kani-shi, Mitake-cho, Tajimi-shi, Nakatsugawa-shi) 

２ Conteúdo da solicitação  
Solicitação às instalações com grandes escalas de fluxo de clientes 

(shopping centers, departamentos com lojas, etc) na cooperação da redução 

do horário comercial para até as 20h. (Até as 21 horas no caso de cinemas, 

instalações para eventos e similares) ※Excluídos estabelecimentos com 

serviços e comércios de itens de necessidade diária.  

３ Período solicitado  

De 20 de agosto de 2021 (Sex) até 12 de setembro de 2021 (Dom) 

【Durante 24 dias】 

４ Instituições alvo     
Tipos de 

estabelecimentos 

Exemplos de 

estabelecimentos 
Conteúdo de solicitação 

Teatros e outros 
Teatro, Arquibancadas, Cinemas, 

Palcos, Planetários e outros.  
・  Pedido de redução do 

horário comercial até as 20h 

para locais maiores que 

1,000㎡.  

(No caso de Cinemas, até as 

21 horas)   

(Igualmente até as 21h para  

estabelecimentos de eventos e 

similares.) 

 

・Implementação completa da 

organização de entrada para 

evitar aglomerações ou 

congestionamentos dentro e 

Salões e outros 

Salões、Salões públicos、Salões 

de exibições 、 Salas de 

conferências alugadas、Centros 

culturais、Espaços interativos e 

outros. 

Hotéis 

（Limitada somente à 

parte usada para 

confraternizações） 

Hotel、Hospedarias japonesas e 

outros. 

Estabelecimentos 

esportivos e Parques 

de diversões  

Ginásios、Piscinas、Estádio de 

atletismo、Campo de beisebol、

Campo de golfe、Quadra de tênis、
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Locais de prática de rebatidas de 

beisebol、Dojo、Áreas para prática 

de arco e flecha、Pista de boliche、

Academias 、 Estúdios de ioga, 

parques temáticos, parques de 

diversões e outros 

fora da instalação  

 

・ Proibir o fornecimento de  

bebidas alcoólicas. 

(Igualmente, impedir que os 

usuários tragam consigo) 

 

・Divulgação das informações 

sobre a completa organização  

de entrada através de sites e 

outros meios.  

Museus e similares 

Museus de história、Museus de 

arte 、 Museus de ciências 、

Memoriais、Aquários、Zoológico、

Jardins e outros.  

Instalações recreativas 
Salas de Mahjong、 pachinko、

Games centers e outros. 

・Pedido de redução do horário 

comercial até as 20h para 

locais maiores que 

1,000㎡.  

 

・Implementação completa da 

organização de entrada para 

evitar aglomerações ou 

congestionamentos dentro e 

fora da instalação  

 

・Divulgação das informações 

sobre a completa organização  

de entrada através do sites e 

outros meios. 

Instalações de 

entretenimento 

Locadoras com sala privativa、

Banhos públicos com banhos em 

quartos privados、Campos de tiro、

Bilheteria de apostas de corridas 

de cavalos 、 Bilheteria para 

apostas de corridas de ciclismo e 

outros.  

Comércios com venda 

de produtos 

（Excluídos produtos 

de necessidades 

diárias 

Lojas de varejo de grande porte、

Shopping centers 、 Loja de 

departamentos  

Lojas que oferecem 

serviços 

（Excluídos serviços 

de necessidades 

diárias） 

Banhos públicos 、 Salão de 

manicure、 Estabelecimentos de 

estética 、 Estabelecimentos de 

relaxamento (Spa) e outros  

 

5 Fundo de Apoio     

O Fundo de apoio será fornecido aos gestores, ocupantes/proprietários das lojas das instalações 

de grande porte que reduzirem o horário comercial em cooperação às solicitações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O prazo da solicitação de redução de horário abaixo foi alterado para até o 

dia 19 de Agosto (Qui).  

Regiões Alvo: As 15 cidades igualmente citadas acima.  

Conteúdo da Solicitação: Pedido de cooperação da redução do horário comercial até as 20h 

para as instalações de grandes escalas de fluxo de clientes 

(shopping centers, departamentos com lojas, etc). (Até as 21 horas 

no caso de cinemas, instalações para eventos e similares)  

Período solicitado: de 17 de agosto (Ter) até 31 de agosto (Ter )【Durante 15 dias】 

Estabelecimentos alvo: Solicitação para as instalações com mais de 1,000㎡, assim como 

os referenciados estabelecimentos e as requisitadas condições 

acima.  


