Bổ Sung Biện Pháp Phòng Chống Lây Nhiễm (Liên quan đến yêu
cầu rút ngắn thời gian hoạt động đối với nhà hàng ăn uống)
Quyết định ngày 15/5/2021
Tổng cục phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 tỉnh Gifu
Thời gian thực hiện: cho đến hết ngày 31/5/2021 (thứ 2)

Mở Rộng Khu Vực Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Đối Với Ngành Nhà Hàng
Trên Địa Bàn Toàn Tỉnh
○Nội Dung Yêu Cầu Áp Dụng Cho Đến Nay
・Ngành nghề yêu cầu ①Nhà hàng: quán ăn (bao gồm cả quán nhậu), quán café..vv..
②Các loại hình giải trí, khu vui chơi：Cửa hàng, quán Bar, Karaoke..vv..có
giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống theo Luật Vệ Sinh Thực Phẩm
・Nội dung yêu cầu: Rút ngắn thời gian kinh doanh từ 5 giờ đến 20 giờ
・Không phục vụ đồ uống có cồn trong suốt cả ngày (bao gồm cả việc khách mang
rượu vào quán)
・Hạn chế, không sử dụng các cơ sở Karaoke
・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
・Thời gian yêu cầu: từ ngày 9/5 (chủ nhật) đến 31/5 (thứ 2) (trong 23 ngày)
・Tiền hợp tác thực hiện: 1 cửa hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ /1 ngày: 3 man yên ~ 10 man yên
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 cách tính này)

〇Mở Rộng Khu Vực Trọng Điểm Yêu Cầu Chống Dịch
・Khu vực yêu cầu: Takayama shi, Mizunami shi, Ena shi, Yamagata Shi, Gero shi, Mitake cho
・Thời gian yêu cầu: từ ngày 16/5/2021 (chủ nhật) đến 31/5/2021 (thứ 2) (trong 16 ngày)
・Ngoài ra, tỉnh yêu cầu các cơ sở tập trung quan khách với quy mô lớn hợp tác rút ngắn thời gian
hoạt động theo điều 1, nghị định 11 và mục 9 điều 24 pháp định quy định.
〇Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Đối Với Các Khu Vực Khác
・Khu vực yêu cầu: 20 địa phương không thuộc khu vực trọng điểm
・Thời gian yêu cầu: từ ngày 16/5/2021 (chủ nhật) đến 31/5/2021 (thứ 2) (trong 16 ngày)
・Nội dung yêu cầu: từ 5 giờ đến 20 giờ (phục vụ rượu từ 11 giờ đến 19 giờ)
・Hạn chế, không sử dụng các cơ sở Karaoke
・Tiền hợp tác thực hiện:
1 cửa hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ /1 ngày: 2,5man yên ~ 7,5 man yên
Doanh nghiệp lớn: doanh số bán hàng bị giảm trong 1 ngày × 0,4

(Tối đa 20 man yên, hoặc tính theo doanh thu tối đa 1 ngày × 0,3 sẽ chọn số tiền thấp
hơn trong 2 cách tính này)
※doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể chọn cách tính này
※Các địa phương nằm trên địa bàn được yêu cầu bổ sung vào khu vực chống dịch trọng điểm,
hoặc khu vực khác cũng có thể bắt đầu thực hiện từ ngày 17 (thứ 2), ngày 18(thứ 3) trở đi.

