
Từ thứ 5 ngày 16 tháng 9  giai đoạn đối ứng của tỉnh Kochi

sẽ hạ xuống mức「Cảnh giác đặc biệt (Đỏ)」

Cùng với việc hạ thấp giai đoạn, một phần của các yêu cầu hợp tác sẽ được nới lỏng

① Gửi đến người dân đang sống tại nội thành thành phố Kochi

〇 Bất kể ngày hay đêm, hạn chế ra ngoài trong trường không cần thiết và không gấp rút

→ Đến ngày 15 tháng 9

〇 Hạn chế tụ tập ăn uống ngoại trừ ăn uống cùng gia đình →「Dưới 4 người」「Trong vòng 2 tiếng」

② Gửi đến người dân sống ngoại thành thành phố Kochi

〇 Khi không có việc cần thiết, hãy hạn chế tối đa việc đi đến nội thành→ Đến ngày 15 tháng 9

Tình hình dịch bệnh ở trong tỉnh có khuynh hướng giảm tuy nhiên số lượng người nhiễm bệnh

trong vòng 7 ngày gần đây vẫn ở mức trên 20 người trong 1 ngày.

Hơn nữa,trên phạm vi cả nước, những thanh phố lớn như Tokyo, Osaka đều đang ở trong tinh 

trạng khẩn cấp. Vì vậy, nhằm kiểm soát và ứng phó với tinh hình dịch bệnh, trong vòng 3 ngày

nghỉ lễ liên tiếp kể từ cuối tuần này, vui lòng thực hiện những điều sau đây

① Hạn chế tối đa việc di chuyển đến những khu vực có ban bố tinh trạng khẩn cấp, những

khu vực có tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp

Đặc biệt với những trường hợp chưa thực hiện tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin, xin vui lòng

không di chuyển đến những vùng dịch bệnh diễn biến phức tạp

② Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các quán ăn ở khu vực nội thành

③ Xem xét việc thu hút, tập hợp du khách, đóng cửa tất cả các cơ sở vật chất trong nhà của  tỉnh 
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Thực hiện đến ngày 15 tháng 9: Gửi đến người dân sống tại tỉnh Kochi
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１ Gửi đến người dân sống tại nội thành thành phố Kochi

〇 Bất kể ngày hay đêm, hạn chế ra ngoài trong trường không cần thiết và không gấp rút

〇 Hạn chế tụ tập ăn uống ngoại trừ ăn uống cùng gia đình

２ Gửi đến người dân sống tại ngoại thành thành phố Kochi

〇 Khi không có việc cần thiết, hãy hạn chế tối đa việc đi đến nội thành

Tiếp tục thực hiện đến ngày 26 tháng 9： Gửi đến người dân sống và kinh doanh tại tỉnh Kochi

１ Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các quán ăn ở thành phố Kochi

〇 Thời gian kinh doanh: 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thời gian phục vụ đồ uống có cồn: đến 9 giờ tối

Không sử dụng các thiết bị Karaoke (Ngoại trừ phòng Karaoke）

２ Về việc đi lại đến các tỉnh khác
〇 Hạn chế tối đa việc di chuyển đến những khu vực có ban bố tinh trạng khẩn cấp, những khu vực có

tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp

〇 Đặc biệt với những trường hợp chưa thực hiện tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin, xin vui lòng không di

chuyển đến những vùng dịch bệnh diễn biến phức tạp

３ Về việc tụ tập ăn uống

〇 Xin vui lòng tụ tập ăn uống 「Dưới 4 người」 và「Trong vòng 2 tiếng」

４ Về việc tổ chức các sự kiện

〇 Quy định về số lượng người tham gia : 5,000 người hoặc dưới 50% sức chứa số người quy định của

sự kiện 〔Tuy nhiên, số lượng người tham gia tối đa là 10,000 người〕

Các biện pháp ứng với giai đoạn「Cảnh giác đặc biệt」
〔9/16～9/26〕
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Tiếp tục thực hiện đến ngày 26 tháng 9：Các biện pháp chủ đạo của tỉnh

１ Về các sự kiện do tỉnh tổ chức

〇 Các sự kiện do tỉnh tổ chức tại thành phố Kochi sẽ hủy bỏ, tạm hoãn hoặc xem xét lại phương

thức tổ chức

２ Về các trường học công lập 〔Tất cả cá trường THCS, THPT, trường học đặc biệt do tỉnh lập〕

〇 Giờ sinh hoạt của câu lạc bộ: Ngày thường tối đa 1 tiếng, ngày cuối tuần tối đa 2 tiếng

Tuy nhiên, chỉ được hoạt động 1 trong 2 ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

３ Các cơ sở vật chất của tỉnh

〇 Xem xét việc thu hút, tập hợp du khách, đóng cửa tất cả các cơ cơ sở vật chất trong nhà   

của tỉnh 

〔高知城（kochi joo）、高知城歴史博物館（kochi joo rekishi minzoku hakubutsukan）、
坂本龍馬記念館（sakamoto ryoma kinenkan）、こうち旅広場（kochi tabi hiroba）、
牧野植物園（makino shokubutsuen）※〕

※Đóng cửa tòa nhà chính và phòng triển lãm. Mở của nhà hàng và shop

Các biện pháp ứng với giai đoạn「Cảnh giác đặc biệt」
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