
สิง่ทีท่างจงัหวดันากาโนะด าเนินการเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาด

ของเชือ้ไวรสั COVID-19（２） 
 

วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 เมือ่วนัที ่17 เมษายน ทีผ่่านมา ทางจงัหวดันากาโนะไดม้กีารแถลงการณก์ารด าเนินการของ

ทางจงัหวดั(ที1่)ออกมาเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัCOVID-19。 

 อย่างไรก็ตาม ยงัคงมกีารแพรร่ะบาดของโรคอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการเดนิทางของผูค้น

ทีม่าจากจงัหวดัส าคญัต่าง ๆ เชน่โตเกยีว。 

 ดงัน้ัน ทางจงัหวดันากาโนะ จงึไดม้กีารขอรอ้งใหห้ยุดการใหบ้รกิารในบางสถานทีแ่ลว้。 

 สถานทีด่งักล่าวน้ัน คอืสถานทีท่ีด่งึดูดผูค้นจากนอกจงัหวดัใหม้าท่องเทีย่วและใชบ้รกิารซึง่

อาจจะส่งผลใหม้กีารแพรร่ะบาดของโรคเกดิขึน้。 

 เป็นเร ือ่งยากทีจ่ะขอรอ้งต่อผูป้ระกอบการใหห้ยุดการใหบ้รกิารแตม่นัเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดใน 

ขณะนีเ้พือ่ปกป้องชวีติของประชาชนทุกคนทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดันากาโนะ  

จงึใครข่อความรว่มมอืจากทุกท่านมา ณ ทีนี่。้ 

１．พืน้ทีใ่ดบา้ง 

  จงัหวดันากาโนะ ทัง้หมด 

２．ชว่งระยะเวลาทีร่อ้งขอ 

  ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2563(หรอืเรว็กว่านี)้   จนถงึวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

３．สถานทีใ่ดบา้งและอย่างไร 

（１） 

①  ขอรอ้งใหส้ถานทีด่งัต่อไปนีห้ยุดการใหบ้รกิาร。 

   ・สถานบนัเทงิต่าง ๆ（คาบาเรต่แ์ละไนทค์ลบั＜สถานทีท่ีใ่หค้วามบนัเทงิและมกีารพูดคุย

อย่างใกลช้ดิกบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารและมบีรกิารทางดา้นอาหารและเคร ือ่งดืม่＞ 

ตูค้าราโอเกะ, ไลฟ์เฮาสแ์ละอืน่ ๆ ） 



   ・สถานทีอ่อกก าลงักาย , รา้นเกมสต์่าง ๆ ,โรงยมิ(ไทอคิคุงั), สปอรต์คลบั, รา้นเลน่ไพ่

นกกระจอก(มาจอง), รา้นปาจงิโกะ, เกมสเ์ซนเตอร ์เป็นตน้） 

   ・โรงภาพยนตร ์และอืน่ ๆ （โรงละคร＜สถานทีท่ีม่กีารแสดงต่าง ๆ ＞, โรงภาพยนตร,์ 

ทอ้งฟ้าจ าลอง เป็นตน้） 

 ②   สถานทีด่งัต่อไปนี ้ขอใหม้กีารจดัการวดัไข ้และเตรยีมแอลกอฮอลเ์พือ่ใชใ้นการท าความ

สะอาดมอืตอ่ผูท้ีม่าใชบ้รกิารเป็นการฆ่าเชือ้โรคและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค。 

   ・โรงเรยีน และโรงเรยีนอนุบาล เป็นตน้ 

   ・มหาวทิยาลยั・โรงเรยีนฝึกวชิาชพี, โรงเรยีนสอนขบัรถ, โรงเรยีนสอนพเิศษ เป็นตน้ 

   ・สถานดแูลเด็กเล็ก, สถานดูแลเด็กหลงัเลกิเรยีน, สถานดูแลผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

   ・สถานพยาบาล, รา้นขายยา ต่าง ๆ เป็นตน้ 

   ・ตลาด, ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต, ดพีารท์เมน้ทส์โตร,์ โฮมเซนเตอร,์ รา้นสะดวกซือ้ต่าง ๆ เป็น

ตน้ 

   ・แมนช ัน่・อพารท์เมน้ท,์ หอพกั ต่าง ๆ เป็นตน้ 

   ・บสั, แท็กซี,่ รถไฟ, เคร ือ่งบนิ 

      ・โรงงานต่าง ๆ  

   ・ธนาคาร, ศาลากลางและทีว่่าการอ าเภอ, ต าบลและหมู่บา้นตา่ง ๆ เป็นตน้ 

   ・ส านักหนังสอืพมิพ・์สถานีโทรทศัน,์ สถานทีจ่ดังานศพ, รา้นตดัผม・รา้นเสรมิสวย

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

   ③  สถานทีท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารทางดา้นอาหารน้ัน ขอรอ้งใหร้น่ระยะเวลาการใหบ้รกิารใหส้ ัน้ลง, 

จ ากดัเวลาการใหบ้รกิารเคร ือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล。์ 

   ・รา้นอาหาร, รา้นคาเฟ่ต่าง ๆ เป็นตน้ 

    ※ใหห้ยุดการใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา  20：00น.～05：00น。 

    ※การใหบ้รกิารเคร ือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์น้ันบรกิารไดถ้งึ 19：00น。（ส าหรบัธรุกจิ

การใหบ้รกิารดา้นการส่งอาหารหรอืการซือ้กลบับา้น ไมม่กี าหนดเวลา） 
 

（２）สถานทีท่ีม่นัีกท่องเทีย่วและผูค้นจากนอกจงัหวดัเดนิทางมาเยีย่มชมเป็นจ านวนมากน้ัน 

ขอใหพ้จิารณาการหยุดใหบ้รกิาร ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดใหบ้รกิาร ขอใหท้ าการวดัไข ้



และ ใชแ้อลกอฮอลใ์นการท าความสะอาดมอืเพือ่ฆ่าเชือ้โรคต่อผูท้ีม่าใชบ้รกิาร。 

   ・พพิธิภณัฑ,์ พพิธิภณัฑศ์ลิปะ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า, สวนสตัว ์เป็นตน้ 

   ・โรงแรม ・เรยีวกงั, ออนเซน, สถานทีเ่ล่นกอลฟ์, สวนสนุก ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

（３）จงัหวดันากาโนะจะมเีงนิชว่ยเหลอืและสนับสนุนใหก้บัสถานทีท่ีไ่ดก้ล่าวมาในหวัขอ้

（１）①หรอื③, หรอื （2）ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในการลดการแพรร่ะบาดของโรค  

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนา้ต่อไป。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



วธิกีารชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งหยุดงาน/หยุดกจิการจากทางจงัหวดันากาโนะ 

【เงนิชว่ยเหลอืสนับสนุนจากทางจงัหวดัในกรณีผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืหยุดใหก้าร

บรกิารตามค ารอ้งขอของทางจงัหวดั】 

「ความรว่มมอืระหว่างจงัหวดัและเทศบาลทอ้งถิน่เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั」：

300,000 เยน 

＜ผูป้ระกอบการทีส่ามารถรบัเงนิชว่ยเหลอืนี＞้ 

・คาบาเรต่,์ ไนทค์ลบั, ตูค้าราโอเกะ, โรงยมิ(ไทอคิุคงั), สปอรต์คลบั, รา้นเล่นไพ่นกกระจอก(มา

จอง), รา้นปาจงิโกะ, รา้นเกมสเ์ซนเตอร,์ โรงละคร, โรงภาพยนตร,์ รา้นอาหาร, รา้นคาเฟ่ เป็นตน้ 

・พพิธิภณัฑ,์  โรงแรม, สนามกอลฟ์ เป็นตน้ และสถานทีท่ีม่นัีกท่องเทีย่วมาใชบ้รกิารเป็น

จ านวนมาก 

※ส าหรบัผูท้ีป่ระกอบธรุกจิอืน่ ๆ ก็มเีงนิสนับสนุนและเงนิส ารองใหกู้ย้มืได。้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาปรกึษาไดท้างชอ่งทางดา้นล่างนี。้ 

【เงนิสนับสนุนส าหรบัผูท้ีไ่มม่งีานท าและก าลงัประสบกบัปัญหาในการด ารงชวีติ】 

○「เซคสัซฟึุคุชชิคินิคงิควิโคกุจโิทโทะคุเรคาชซิเึคจเิกยีวฮิ生活福祉資金緊急小口等特例 

貸付事業費」：ส าหรบัผูท้ีต่อ้งหยุดงานและมรีายไดล้ดลง สามารถกูย้มืเงนิไดถ้งึ 100,000 เยน。 

○「จเูกยีวคาคโุฮควิฟจุเิกยีวฮิ住居確保給付事業費」：ส าหรบัผูท้ีต่อ้งหยุดงานและรายไดท้ี่

ไดน้ั้นลดลง、ผูท้ีม่ปัีญหาในการจา่ยค่าเชา่บา้นน้ันสามารถขอรบัเงนิชว่ยเหลอืได、้เงนิทีจ่ะ

ไดร้บัขึน้อยู่กบัจ านวนสมาชกิในครอบครวั。 

○「บุงคะเกจทุซคึตัซโึดะชเิอนจเิกยีวฮิ文化芸術活動支援事業費」：กรุณาตดิต่อปรกึษา

กบัศลิปินทีม่กีารท ากจิกรรมรว่มกนักบัทางจงัหวดัโดยตรง。 

※หากพบเจอผูท้ีป่ระสบความเดอืดรอ้น、กรุณาโทรปรกึษาศูนยใ์หค้ าปรกึษาดา้นล่างนี。้ 
 

【ใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท】์ปรกึษาในภาษาญีปุ่่ น：０２６－２３５－７９４５   
（เวลา7：00 น.～22：00น.）  

ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการล่าม：０２６－２１９－３０６８／０８０－４４５４－１８９９ 

 นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์長野県多文化共生相談センター 

(จนัทร)์ถงึ(ศุกร)์、(เสาร)์สปัดาหท์ี1่・3 ของเดอืน ตัง้แต่เวลา10：00น.～18：00น.） 

※หยุด (พุธ) สปัดาหท์ี1่・3 ของเดอืน。 



【การสนับสนุนจากรฐับาล ส าหรบัผูป้ระสบปัญหาดา้นการเงนิอนัเน่ืองมาจากเหตุการณโ์รคตดิ

เชือ้ไวรสั COVID-19】 

≪ส าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิ≫ 

○ส าหรบัผูป้ระกอบกจิการทีม่รีายไดล้งลงมากกว่าครึง่หน่ึงเมือ่เทยีบกบัของปีกอ่นหนา้นี ้1 ปีใน

เดอืนเดยีวกนั สามารถขอรบัเงนิสนับสนุนได。้ 

○ส าหรบัผูท้ีท่ างานในบรษิทั หรอื ท างานพารท์ไทมท์ีถู่กขอใหห้ยุดงาน บรษิทัจะตอ้งจา่ยเงนิ 

「เงนิชดเชยในการหยุดงาน休業手当(ควิเกยีวเทะอาเตะ)」（เงนิสนับสนุน助成金(โจ

เซคนิ)）เพือ่ชว่ยเหลอืใหก้บัพนักงาน 。 

○ส าหรบับรษิทัทีม่รีายไดล้ดลง สามารถขอเลือ่นการจา่ยภาษาออกไปได ้1 ปี。 

○ส าหรบัผูเ้ชา่อาคาร , รา้นคา้ น้ันทางรฐับาลจะขอรอ้งต่อเจา้ของสถานทีใ่หม้กีารอนุโลมเลือ่น

การช าระค่าเชา่ออกไป。 

 

≪ส าหรบัผูท้ีอ่าศยัอยู่ในประเทศญีปุ่่ น≫ 

○ท่านสามารถขอรบัเงนิชว่ยเหลอืต่อคน คนละ 100,000 เยน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ่。 

 （ท่านทีถ่อืครองประเภทวซีา่ทีม่อีายเุกนิกว่า 3 เดอืนและมถีิน่พ านักลงทะเบยีนอยูใ่นประเทศ

ญีปุ่่ น 。ผูท้ีถ่อืวซีา่พ านักระยะสัน้ไม่สามารถขอได）้ 

○ส าหรบัครวัเรอืนทีม่เีด็กอายตุัง้แต่แรกเกดิ จนถงึ มธัยมศกึษาตอนตน้น้ัน จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื 

10,000 เยน ต่อเด็ก 1 คน。 
 

【ปรกึษาทางโทรศพัท】์ถา้ท่านมปัีญหาหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืไม่ว่าเร ือ่งใด ๆ ก็ ตาม 

กรุณาโทรปรกึษาทีเ่บอรต์ดิต่อดา้นล่างนี。้ 

０２６－２１９－３０６８／０８０－４４５４－１８９９ 

（นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์長野県多文化共生相談センター 

(จนัทร)์～(ศุกร)์、(เสาร)์สปัดาหท์ี1่・3ของเดอืน ตัง้แต่เวลา10：00น.～18：00น.） 

※หยุด (พุธ)ที ่1・3ของเดอืน。 

【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】ภาษาจนี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาตากาลอ๊ก, ภาษาเกาหล,ี ภาษาเวยีดนาม

, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, ภาษาเยอรมนั, ภาษาอนิโดนีเซยี,ภาษาสเปน, ภาษาเนปาล, ภาษา

มาเลย,์ ภาษาพม่า, ภาษาฝร ัง่เศส, ภาษาเขมร 


