
Về nội dung yêu cầu đối với cư dân và doanh nghiệp trong tỉnh

Khu vực Đối tượng Nội dung yêu cầu mới từ sau ngày 14 tháng 1 năm 2022
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○ Tránh tiệc tùng theo nhóm ngồi chung bàn trên 5 người khi ăn uống ở quán ăn, nhà hàng 

v.v…

○ Hạn chế đi đến những nơi đông đúc hoặc những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đặc biệt, hạn chế di chuyển đến các khu vực dịch bệnh đang lan rộng như khu vực ban bố

tình trạng khẩn cấp, khu vực thực thi biện pháp thắt chặt kiểm soát phòng chống lây nhiễm

khi không có việc cần việc gấp.

Cơ sở kinh

doanh dịch vụ
ăn uống

○ Tránh tiệc tùng theo nhóm ngồi chung bàn trên 5 người.

(Nội dung yêu cầu trên được áp dụng cho mọi cơ sở kinh doanh bất kể có giấy chứng nhận theo

chế độ cấp chứng nhận phòng chống corona “Chọn! Được chọn!”cho các cơ sở kinh doanh dịch

vụ ăn uống trong tỉnh Miyagi hay không)

▽ Do số ca lây nhiễm trong tỉnh có xu hướng tăng lên, tỉnh bổ sung thêm các nội dung yêu cầu liên quan đến

ẩm thực・ra khỏi nhà・di chuyển đối với cư dân・doanh nghiệp trong tỉnh.

→ Từ ngày 14 tháng 1,yêu cầu tiến hành các hoạt động giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm như giới hạn số người

khi ăn uống, hạn chế di chuyển đến địa điểm dịch bệnh đang lan rộng.
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※ Xét đến tình trạng lây nhiễm lan rộng cấp tốc, bao gồm cả lây nhiễm dạng breakthrough(lây nhiễm sau khi tiêm vắc-xin), tỉnh sẽ 
không nới lỏng giới hạn các nội dung yêu cầu nêu  trên cho dù có áp dụng chế độ trọn gói gồm tiêm chủng vắc-xin・xét nghiệm hay 

thực hiện xét nghiệm trên diện rộng toàn thể đối tượng liên quan. 



Nội dung yêu cầu đối với cư dân của tỉnh 【toàn tỉnh】

Từ sau ngày 14 tháng 1 

【Yêu cầu căn cứ theo Điều 24 chương 9 Luật định 】

○ Tránh tiệc tùng theo nhóm ngồi chung bàn trên 5 người khi ăn uống ở quán ăn, nhà hàng v.v…

○ Hạn chế đi đến những nơi đông đúc hoặc những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đặc biệt, hạn chế di chuyển đến các khu vực dịch bệnh đang lan rộng như khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp, khu vực thực thi biện

pháp thắt chặt kiểm soát phòng chống lây nhiễm khi không có việc cần việc gấp.

※ Xét đến tình trạng lây nhiễm lan rộng cấp tốc, bao gồm cả lây nhiễm dạng breakthrough(lây nhiễm sau khi tiêm vắc-xin), tỉnh

sẽ không nới lỏng giới hạn các nội dung yêu cầu nêu trên cho dù có áp dụng chế độ trọn gói gồm tiêm chủng vắc-xin・xét

nghiệm hay thực hiện xét nghiệm trên diện rộng toàn thể đối tượng liên quan hay không. 

○ Xét nghiệm cho những cư dân không triệu chứng nhưng cảm thấy bất an do nghi lây nhiễm.【tiếp tục】

○ Hạn chế những hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao cũng như thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản trong sinh hoat hàng 

ngày bất kể có tiêm vắc-xin hay chưa.【tiếp tục】

○ Triệt để đeo khẩu trang khi nói chuyện tại các sự kiện có kèm theo ăn uống・tiệc tùng. 【tiếp tục】

○ Tuyệt đối hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm (trừ giao hàng, take-out). 【tiếp tục】

○ Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu.【tiếp tục】
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