（เอกสารแนบ）
１ พื้นที่
ทั่วภูมิภาคในจังหวัดฟูกโู อกะ

２ ระยะเวลา
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020 ถึงวันพุธที่ ６ พฤษภาคม 2020

３ รายละเอียดการขอความร่วมมือ
ขอความร่วมมือผูบ
้ ริหารสถานประกอบการตามระบุในมาตรการจัดการพิเศษมาตรา 11
เว้นสถานประกอบการที่มค
ี วามจาเป็นต่อการดารงชีพงดให้บริการสถานประกอบการของท่านตามกฎห
มายพิเศษมาตร 24 วรรค 9
ยิ่งไปกว่านั้น สถานประกอบการซึ่งไม่ได้ระบุในมาตรการดังกล่าว
แต่ควรหยุดการใช้บริการก็ขอความร่วมมือในการปิดให้บริการโดยไม่ได้อา้ งอิงตามมาตรการพิเศษเช่น
เดียวกัน
４ สถานประกอบการที่ขอความร่วมมือให้ปิดโดยพื้นฐาน
（１）สถานประกอบการที่ขอความร่วมมือให้ปิดบริการตามกฎหมายพิเศษ
ประเภทของสถานประกอบกา

รายละเอียด

ร

สถานบันเทิง

มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา
ฯลฯ

คาบาเรต์ ไนต์คลับ แดนซ์ฮอลล์ บาร์ ร้านอาบน้าแบบมีห้องส่วนตัว
นู๊ดสตูดิโอ โรงละครถ้ามอง โรงละครโชว์เปลื้องผ้า
ร้านวีดีโอส่วนตัว อินเทอร์เน็ตคาเฟต์ ร้านค็อฟฟีช็อปภาพยนตร์
ร้านคาราโอเกะ สนามยิงปืน ร้านขายตั๋วแข่งม้า
ร้านขายตั๋วแข่งจักรยานนอกสถานที่
ร้านขายตั๋วแข่งเรือนอกสถานที่ ไลฟ์เฮาส์ ฯลฯ
มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง
วิทยาเขตของสถานบันการศึกษาแต่ละประเภท
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สถาบันกวดวิชา เป็นต้น
※

เฉพาะสถานประกอบการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมเกิน 1,000

ตารางเมตร
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมต้น
（นอกเหนือจากที่ระบุด้านบน โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนมัธยมปลาย
）
โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย

โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนเป็นกรณ๊พิเศษ
※ ทั้งนี้
บุคลากรทางการแพทย์หรือครอบครัวที่บด
ิ าหรือมารดาเลี้ยงเดี่ยวจาเ
ป็นต้องฝากบุตรให้สถานประกอบการดูแลเด็กเล็ก
ขอให้รับดูแลต่อไปเพื่อให้เด็กได้รับการดูแล
สถานที่ออกกาลังและสถานที่
จัดกิจกรรมสันทนาการ

สถานที่ออกกาลังกาย เช่น โรงยิม สระว่ายน้า ลานโบว์ลิง
สปอร์ตคลับ ฯลฯ
ร้านให้บริการกิจกรรมบันเทิงร้านไพ่นกกระจอก ร้านปาจิงโกะ
ร้านเกม ฯลฯ

โรงละคร ฯลฯ

โรงละคร สถานที่เปิดให้คนเข้าชมเพื่อความบันเทิง
โรงภาพยนตร์หรือโรงแสดงศิลปะ

สถานที่ชุมนุม
สถานที่จัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์หรือหอสมุด โรงแรมหรือเรียวกัง
(เฉพาะพื้นที่ส่วนที่ใช้สาหรับให้คนชุมนุมได้)
※ เฉพาะสถานประกอบการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมเกิน 1,000
ตารางเมตร

ร้านค้า

ร้านค้านอกเหนือจากร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในการ
ดารงชีพ
หรือร้านให้บริการนอกเหนือจากบริการทีจ
่ าเป็นในการดารงชีพ
※

เฉพาะสถานประกอบการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมเกิน 1,000

ตารางเมตร

（２）สถานประกอบการที่ขอความร่วมมือโดยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ
(สถานประกอบการที่มีพื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร)
ประเภทของสถานประกอบก
าร

มหาวิทยาลัย
สถาบันกวดวิชา ฯลฯ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง
วิทยาเขตของสถานบันการศึกษาแต่ละประเภท
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สถาบันกวดวิชา เป็นต้น
※

อนึ่ง สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100

ตารางเมตรเปิดบริการได้หากดาเนินมาตรการป้องกันไวรัสอย่างเหมา
ะสม
สถานที่ชุมนุม
สถานที่จัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์หรือหอสมุด โรงแรมหรือเรียวกัง
(เฉพาะพื้นที่ส่วนที่ใช้สาหรับให้คนชุมนุมได้)

ร้านค้านอกเหนือจากร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในการดาร
งชีพ หรือร้านให้บริการนอกเหนือจากบริการที่จาเป็นในการดารงชีพ
ร้านค้า

※

อนึ่ง สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100

ตารางเมตรเปิดบริการได้หากดาเนินมาตรการป้องกันไวรัสอย่างเหมา
ะสม

５ สถานประกอบการที่ไม่ได้เรียกร้องให้ปิดบริการโดยพื้นฐาน
ประเภทของสถานประกอบกา
ร

รายละเอียด

หน่วยงานสาธารณสุข

โรงพยาบาล คลินก
ิ ร้านขายยา
โรงเรียนอนุบาล คลับเด็กเล็กหลังเลิกเรียน
บริการดูแลเด็กหลังเลิกเรียนรายวัน
※

สถานประกอบการสวัสดิการสั
งคม

ขอความร่วมมือผูใ
้ ช้บริการที่สามารถดูแลบุตรหลานภายในบ้านได้ใ
ห้งดใช้บริการ
เพื่อให้สถานประกอบการลดการรับฝากดูแลเด็กลดลง
สถานประกอบการเกี่ยวกับที่พักหรือการส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้พิก
ารซึ่งจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

ร้านค้าขายสินค้าจาเป็นต่อกา
รดารงชีพ

สถานประกอบการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ
่ าเป็นต่อการดารง
ชีพ เช่น ตลาดค้าส่ง ตลาดสดขายอาหาร ห้างสรรพสินค้า
โฮมเซนเตอร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ
ร้านอาหารสาหรับนั่งกินดืม
่ (รวมร้านอิซากายะ) ร้านอาหารทั่วไป
คอฟฟีช็อป ฯลฯ (รวมถึงบริการส่งอาหาร และซื้อกลับบ้าน)
※ ส่วนของการลดเวลาให้บริการ

สถานประกอบการค้าขายสินค้
ขอความร่วมมือให้เปิดบริการช่วงระหว่าง 5:00 – 20:00 น.
าเพื่อการบริโภค
ส่วนการจาหน่ายสุราให้ถงึ 19:00 น.
(ไม่รวมบริการจัดส่งอาหารถึงที่พักและซื้อกลับบ้าน)
ที่พักอาศัย ธุรกิจที่พัก

โรงแรมหรือเรียวกัง (พื้นที่ส่วนที่ใช้สาหรับให้คนชุมนุมได้)
บ้านพักร่วม หอพักบริษัทหรือหอพักนักศึกษา
บ้านพักแบบแบ่งเช่าสาหรับนักศึกษา

การคมนาคม

รถประจาทาง แท็กซี รถเช่า รถไฟ เรือโดยสาร เครื่องบิน
บริการขนส่ง (เช่นบริการขนส่งถึงที่พัก) ฯลฯ

โรงงาน ฯลฯ

โรงงาน สถานประกอบการต่าง ๆ

สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ ฯลฯ

ธนาคาร ตลาดหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ประกัน หน่วยงานราชการ
สานักงาน ฯลฯ
※ ขอความร่วมมือให้ส่งเสริมการทางานที่บ้าน

สถานประกอบการอื่น ๆ

สื่อสารมวลชน สถานประกอบพิธีศพ ร้านอาบน้า โรงรับจานา
สัตวแพทย์ ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดขยะ

※ สถานประกอบการด้านบนให้ดาเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอย่างเหมาะสม อ้างอิงตาม
“มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม” ในเอกสารแนบ

【เอกสารแนบ】มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์

ตัวอย่างรูปธรรม
・วัดอุณหภูมิร่างกายพนักงาน ตรวจสอบสภาพร่างกาย
ให้พนักงานที่มีไข้ตั้งแต่
37.5เป็นต้นไปหรือสภาพร่างกายไม่แข็งแรงงดมาทางาน

ป้องกันคนมีไข้เข้ามาในสถานประกอบ
การ

・วัดอุณหภูมิร่างกายแขก ตรวจสอบสภาพร่างกาย
ไม่ให้แขกที่มีไข้ตั้งแต่
37.5เป็นต้นไปหรือสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเข้ามาในพื้น
ที่สถานประกอบการ
・จากัดจานวนผู้ใช้บริการภายในร้านค้า
รักษาระยะห่างไม่ให้เกิดการต่อแถวใกล้ชิด
(ให้มีระยะห่างราวสองเมตร)

ป้องกันการ “ชุมนุมกลุ่มใหญ่”
“สัมผัสใกล้ชิด” “อากาศปิดไม่ถ่ายเท”

・ระบายอากาศ
(หากเป็นไปได้ให้เปิดหน้าต่างสองด้านในเวลาเดียวกัน)
・ยกเลิกการประชุมกลุ่มใหญ่
(ประชุมทางโทรศัพท์หรือออนไลน์
เลี่ยงการประชุมที่ต้องพบปะกัน)
・ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย ฆ่าเชื้อโรคที่มอ
ื และนิ้ว
รักษามารยาทในการไอ
จามในที่สาธารณะล้างมือให้สะอาดถูกต้องและเคร่งครัด

การป้องกันการติดเชื้อแบบฟุ้งกระจายแ
・
ละการสัมผัส
ฆ่าเชื้อโรคบริเวณนิ้วและมือก่อนเข้าไปด้านในสถานประก
อบการ ล้างมือให้สะอาดและถูกต้อง
・ฆ่าเชื้อโรคภายในร้านค้าหรือสานักงานเป็นระยะ
・เลี่ยงการเดินทางช่วงเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารแออัด
(ส่งเสริมการแบ่งกะเข้างาน ใช้รถส่วนบุคคล
ขี่จักรยานหรือเดินเท้าไปทางาน)

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสขณะเดินทา
・จากัดจานวนพนักงานทางาน (ให้ทางานที่บา้ นเป็นต้น)
ง
・ยกเลิกการเดินทางไปทางานนอกสถานที่
(ให้ประชุมทางโทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์)
จากัดจานวนแขกที่มายังสถานประกอบการ

