
Yêu cầu đối với cư dân trong tỉnh
cùng với việc phát lệnh Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh và thành phố

【Ra khỏi nhà・ Di chuyển】
○ Hạn chế di chuyển qua lại tỉnh khác khi không có việc cần việc gấp (đặc biệt tạm hoãn・hạn chế

qua lại các khu vực đang bùng phát lây nhiễm cấp tốc) 

○ Trường hợp cần phải ra khỏi nhà・ di chuyển dù là trong tỉnh:

Cố gắng di chuyển hết sức ít người với gia đình hoặc người thường có hoạt động chung.

Triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản・tránh các giờ cao điểm・ nơi đông 

đúc.

【Khi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống】
○ Hạn chế yến tiệc・sự kiện có uống rượu đông người và dài thời gian

Triệt để đeo khẩu trang khi nói chuyện. (Cần chú ý ngay cả khi không uống rượu.)

○ Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống 

yêu cầu.

【 Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao】
○ Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao như uống rượu tập thể ở công viên hay trên 

phố.v.v...



Về các biện pháp của tỉnh khi bùng phát lây nhiễm cấp tốc

1

▽ Phát lệnh 「Tuyên bố tình trạng khẩn cấp」của tỉnh Miyagi・ TP. Sendai,

Gia hạn Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh v.v…đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn

uống trong TP.Sendai có tiếp khách・có bán rượu

Những thay đổi chủ yếu

① Chuyển 「Kỳ hạn triệt để phòng chống tái bùng phát dịch」sang 「Tuyên bố tình trạng khẩn cấp」của tỉnh và

TP. Sendai (từ 12/8 đến 31/8)

② Gia hạn yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Từ ngày 17 tháng 8

Đối tượng áp dụng

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có tiếp khách, có bán rượu

（※ Trừ những cơ sở được công nhận 「Chế độ chứng nhận phòng chống corona cho các cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống của tỉnh Miyagi」)

Khu vực áp dụng Toàn thành phố Sendai

Thời gian kinh

doanh
Từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối

Giờ phục vụ rượu Từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối

Kỳ hạn yêu cầu Từ ngày 17 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 


