
ขอความรว่มมือปิดการใหบ้รกิาร 

 

〇 จงัหวดัฟูกูโอกะใหค้วามส าคญักบัการดแูลชีวติและสขุภาพของประชาชนผูอ้าศยัในจงัหวดัเป็นอนัดบัหนึ่ง 

เราไดร้บัสนองนโยบายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมือ่วนัที ่7 เมษายน 

จงึไดข้อความร่วมมอืประชาชนในจงัหวดังดออกจากบา้นเวน้แตก่รณีมคีวามจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ 

เพิม่เตมิจากประกาศเดมิซึง่ไดข้อความรว่มมอืประชาชนงดออกจากบา้นชว่งสดุสปัดาห์กรณีไมม่คีวามจ าเป็น

และเรง่ดว่น และขอความร่วมมืองดออกไปทานอาหารนอกบา้นตามรา้นอาหารหรือยา่นรา้นคา้ 

สถานบนัเทงิตา่ง ๆ ชว่งเวลากลางคนื ท ัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบายของเชื้อไวรสั 

 

〇 อยา่งไรก็ตาม เมือ่ดจูากแนวโน้มการตดิเชื้อในปจัจุบนัพบวา่ 

นอกเหนือจากการงดออกจากบา้นดงัทีไ่ดข้อความรว่มมือมากอ่นหน้าน้ี 

เราจ าเป็นตอ้งเพิม่ความเขม้ขน้ในการลดการพบปะผูค้นลงใหม้ากกวา่เดมิ 

 

〇 ขณะน้ีเป็นชว่งเวลส าคญัอยา่งยิง่ยวดในการหยุดการแพรก่ระจายเชื้อใหเ้ร็วทีสุ่ด 

เพราะมคีวามเสีย่งตอ่ความปลอดภยัของชีวติประชาชนทุกทา่น 

พวกเราทุกคนจงึตอ้งท าหน้าทีป่กป้องชีวติของท ัง้บคุคลในครอบครวั บุคคลรอบขา้ง 

บา้นเกดิเมอืงนอนของเราตลอดจนปกป้องประเทศญีปุ่่ นของเราร่วมกนั 

 

〇 ทางจงัหวดัจงึขอเรียกรอ้งใหผู้ป้ระกอบการปิดให้บรกิาร 

อา้งองิตามกฎหมายพเิศษส าหรบัจดัการการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรา 24 

วรรค 9 

ท ัง้น้ีทางจงัหวดัเขาใจดีวา่ขอ้เรียกรอ้งดงักลา่วจะท าใหผู้ป้ระกอบการและประชาชนทุกทา่นเดอืดรอ้นและขาด

ความสะดวก 

 

【สรุปขอ้เรียกรอ้ง】 

＜พื้นที＞่ท ั่วภมูภิาคในจงัหวดัฟูกูโอกะ 

＜ระยะเวลา＞วนัองัคารที ่14 เมษายน 2020 ถงึวนัพุธที ่6 พฤษภาคม 2020 

＜สถานประกอบการพื้นฐานทีข่อความรว่มมอืใหปิ้ด＞ 

・สถานประกอบการตามระบใุนมาตรการจดัการพเิศษมาตรา 11 

เวน้สถานประกอบการทีม่คีวามจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ 

※สว่นสถานประกอบการซึง่ไมไ่ดร้ะบใุนมาตรการดงักลา่ว 

แตค่วรหยุดการใช้บรกิารก็ขอความรว่มมือในการปิดใหบ้รกิารโดยไมไ่ดอ้า้งองิตามมาตรการพเิศษเชน่เดยีว

กนั 

 

ขอ้เรียกรอ้งการปิดใหบ้รกิาร（เอกสารแนบ） 

 

〇 สถานการณ์จะสงบลงไดห้รือไมข่ึน้กบัพฤตกิรรมของประชาชนทุกคน 

ทางจงัหวดัจงึหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความเขา้ใจและความร่วมมอืจากทุกทา่นมา ณ ทีน้ี่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（เอกสารแนบ） 

１ พื้นที ่

 ท ั่วภมูภิาคในจงัหวดัฟูกูโอกะ 

 

２ ระยะเวลา 

 วนัองัคารที ่14 เมษายน 2020 ถงึวนัพุธที ่６ พฤษภาคม 2020 

 

３ รายละเอยีดการขอความรว่มมอื 

ขอความรว่มมือผูบ้รหิารสถานประกอบการตามระบใุนมาตรการจดัการพเิศษมาตรา 11 

เวน้สถานประกอบการทีม่คีวามจ าเป็นตอ่การด ารงชีพงดใหบ้รกิารสถานประกอบการของทา่นตามกฎหมายพเิศ

ษมาตร 24 วรรค 9  

ยิง่ไปกวา่นัน้ สถานประกอบการซึง่ไมไ่ดร้ะบใุนมาตรการดงักลา่ว 

แตค่วรหยุดการใช้บรกิารก็ขอความรว่มมือในการปิดใหบ้รกิารโดยไมไ่ดอ้า้งองิตามมาตรการพเิศษเชน่เดยีวกนั 

４ สถานประกอบการทีข่อความร่วมมอืใหปิ้ดโดยพื้นฐาน 

（１）สถานประกอบการทีข่อความรว่มมอืใหปิ้ดบรกิารตามกฎหมายพเิศษ 

ประเภทของสถานประกอบการ รายละเอยีด 

สถานบนัเทงิ 

คาบาเรต์ ไนต์คลบั แดนซ์ฮอลล์ บาร์ รา้นอาบน ้าแบบมีหอ้งสว่นตวั 

นู๊ดสตดูโิอ โรงละครถ า้มอง โรงละครโชว์เปล้ืองผา้ 

รา้นวีดโีอสว่นตวั อนิเทอร์เน็ตคาเฟต์ รา้นคอ็ฟฟีช็อปภาพยนตร์ 

รา้นคาราโอเกะ สนามยงิปืน รา้นขายต ั๋วแขง่มา้ 

รา้นขายต ั๋วแขง่จกัรยานนอกสถานที ่รา้นขายต ั๋วแขง่เรือนอกสถานที ่

ไลฟ์เฮาส์ ฯลฯ 

มหาวทิยาลยั สถาบนักวดวชิา 

ฯลฯ 

มหาวทิยาลยั โรงเรียนเฉพาะทาง 

วทิยาเขตของสถานบนัการศกึษาแตล่ะประเภท โรงเรียนสอนขบัรถยนต์ 

สถาบนักวดวชิา เป็นตน้ 



 ※ เฉพาะสถานประกอบการทีม่พีื้นทีใ่ชส้อยรวมเกนิ 1,000 

ตารางเมตร 

โรงเรียน

（นอกเหนือจากทีร่ะบดุา้นบน

） 

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนมธัยมตน้ 

โรงเรียนการศกึษาภาคบงัคบัโรงเรียนมธัยมปลาย 

โรงเรียนมธัยมตน้และมธัยมปลาย 

โรงเรียนทีใ่หก้ารสนบัสนุนเป็นกรณ๊พเิศษ 

 ※ ท ัง้น้ี 

บคุลากรทางการแพทย์หรือครอบครวัทีบ่ดิาหรือมารดาเล้ียงเดีย่วจ าเป็นตอ้

งฝากบตุรใหส้ถานประกอบการดแูลเด็กเล็ก 

ขอใหร้บัดแูลตอ่ไปเพือ่ใหเ้ด็กไดร้บัการดแูล 

สถานทีอ่อกก าลงัและสถานทีจ่ดั

กจิกรรมสนัทนาการ 

สถานทีอ่อกก าลงักาย เชน่ โรงยมิ สระวา่ยน ้า ลานโบว์ลงิ สปอร์ตคลบั ฯลฯ 

รา้นใหบ้รกิารกจิกรรมบนัเทงิรา้นไพน่กกระจอก รา้นปาจงิโกะ รา้นเกม 

ฯลฯ 

โรงละคร ฯลฯ 
โรงละคร สถานทีเ่ปิดใหค้นเขา้ชมเพือ่ความบนัเทงิ 

โรงภาพยนตร์หรือโรงแสดงศลิปะ 

สถานทีชุ่มนุม สถานทีจ่ดัแสดง 

พพิธิภณัฑ์ หอศลิป์หรือหอสมดุ โรงแรมหรือเรียวกงั 

(เฉพาะพื้นทีส่ว่นทีใ่ชส้ าหรบัใหค้นชุมนุมได)้ 

※ เฉพาะสถานประกอบการทีม่พีื้นทีใ่ชส้อยรวมเกนิ 1,000 

ตารางเมตร 

รา้นคา้ 

รา้นคา้นอกเหนือจากรา้นขายสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นในการด ารงชีพ 

หรือรา้นใหบ้รกิารนอกเหนือจากบรกิารทีจ่ าเป็นในการด ารงชีพ 

 ※ เฉพาะสถานประกอบการทีม่พีื้นทีใ่ชส้อยรวมเกนิ 1,000 

ตารางเมตร 

 

（２）สถานประกอบการทีข่อความรว่มมอืโดยไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายพเิศษ 

(สถานประกอบการทีม่พีื้นทีร่วมไมเ่กนิ 1,000 ตารางเมตร) 

ประเภทของสถานประกอบการ รายละเอยีด 

มหาวทิยาลยั สถาบนักวดวชิา 

ฯลฯ 

มหาวทิยาลยั โรงเรียนเฉพาะทาง 

วทิยาเขตของสถานบนัการศกึษาแตล่ะประเภท โรงเรียนสอนขบัรถยนต์ 

สถาบนักวดวชิา เป็นตน้ 

 ※ อนึ่ง สถานประกอบการทีม่พ้ืีนทีไ่มเ่กนิ 100 

ตารางเมตรเปิดบรกิารไดห้ากด าเนินมาตรการป้องกนัไวรสัอยา่งเหมาะสม 

สถานทีชุ่มนุม สถานทีจ่ดัแสดง 
พพิธิภณัฑ์ หอศลิป์หรือหอสมดุ โรงแรมหรือเรียวกงั 

(เฉพาะพ้ืนทีส่ว่นทีใ่ชส้ าหรบัใหค้นชุมนุมได)้ 

รา้นคา้ 

รา้นคา้นอกเหนือจากรา้นขายสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นในการด ารงชีพ 

หรือรา้นใหบ้รกิารนอกเหนือจากบรกิารทีจ่ าเป็นในการด ารงชีพ 

 ※ อนึ่ง สถานประกอบการทีม่พีื้นทีไ่มเ่กนิ 100 

ตารางเมตรเปิดบรกิารไดห้ากด าเนินมาตรการป้องกนัไวรสัอยา่งเหมาะสม 



 

 

５ สถานประกอบการทีไ่มไ่ดเ้รียกรอ้งใหปิ้ดบรกิารโดยพื้นฐาน 

ประเภทของสถานประกอบการ รายละเอยีด 

หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล คลนิิก รา้นขายยา 

สถานประกอบการสวสัดกิารสงัค

ม 

โรงเรียนอนุบาล คลบัเด็กเล็กหลงัเลกิเรียน 

บรกิารดแูลเด็กหลงัเลกิเรียนรายวนั 

※ 

ขอความรว่มมือผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถดแูลบตุรหลานภายในบา้นไดใ้หง้ดใ

ชบ้รกิาร เพือ่ใหส้ถานประกอบการลดการรบัฝากดแูลเด็กลดลง 

สถานประกอบการเกีย่วกบัทีพ่กัหรือการสง่เสรมิผูส้งูอายุและผูพ้กิารซึง่

จ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือ 

รา้นคา้ขายสนิคา้จ าเป็นตอ่การ

ด ารงชีพ 

สถานประกอบการคา้ขายสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชีพ 

เชน่ ตลาดคา้สง่ ตลาดสดขายอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โฮมเซนเตอร์ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต รา้นสะดวกซ้ือ ฯลฯ 

สถานประกอบการคา้ขายสนิคา้เ

พือ่การบรโิภค 

รา้นอาหารส าหรบันั่งกนิดืม่ (รวมรา้นอซิากายะ) รา้นอาหารท ั่วไป 

คอฟฟีช็อป ฯลฯ (รวมถงึบรกิารสง่อาหาร และซ้ือกลบับา้น) 

 ※ สว่นของการลดเวลาใหบ้รกิาร 

ขอความรว่มมือใหเ้ปิดบรกิารชว่งระหวา่ง 5:00 – 20:00 น. 

สว่นการจ าหน่ายสุราใหถ้งึ 19:00 น. 

 (ไมร่วมบรกิารจดัสง่อาหารถงึทีพ่กัและซ้ือกลบับา้น) 

ทีพ่กัอาศยั ธุรกจิทีพ่กั 
โรงแรมหรือเรียวกงั (พ้ืนทีส่ว่นทีใ่ชส้ าหรบัใหค้นชุมนุมได)้ บา้นพกัร่วม 

หอพกับรษิทัหรือหอพกันกัศกึษา บา้นพกัแบบแบง่เชา่ส าหรบันกัศกึษา 

การคมนาคม 
รถประจ าทาง แท็กซี รถเชา่ รถไฟ เรือโดยสาร เครือ่งบนิ บรกิารขนสง่ 

(เชน่บรกิารขนสง่ถงึทีพ่กั) ฯลฯ 

โรงงาน ฯลฯ โรงงาน สถานประกอบการตา่ง ๆ 

สถาบนัการเงนิ 

หน่วยงานราชการ ฯลฯ 

ธนาคาร ตลาดหุน้ บรษิทัหลกัทรพัย์ ประกนั หน่วยงานราชการ ส านกังาน 

ฯลฯ 

 ※ ขอความรว่มมือใหส้ง่เสรมิการท างานทีบ่า้น 

สถานประกอบการอืน่ ๆ 
สือ่สารมวลชน สถานประกอบพธิีศพ รา้นอาบน ้า โรงรบัจ าน า สตัวแพทย์  

รา้นเสรมิสวย รา้นซกัรีด ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าจดัขยะ 

※ สถานประกอบการดา้นบนใหด้ าเนินมาตรการป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัอยา่งเหมาะสม อา้งองิตาม 

“มาตรการป้องกนัการตดิเชื้ออยา่งเหมาะสม” ในเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【เอกสารแนบ】มาตรการป้องกนัการตดิเชื้ออยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ ตวัอยา่งรูปธรรม 

ป้องกนัคนมีไขเ้ขา้มาในสถานประกอบการ 

・วดัอณุหภมูริา่งกายพนกังาน ตรวจสอบสภาพรา่งกาย 

ใหพ้นกังานทีม่ไีขต้ ัง้แต ่

37.5เป็นตน้ไปหรือสภาพร่างกายไมแ่ข็งแรงงดมาท างาน 

・วดัอณุหภมูริา่งกายแขก ตรวจสอบสภาพรา่งกาย 

ไมใ่หแ้ขกทีม่ไีขต้ ัง้แต ่

37.5เป็นตน้ไปหรือสภาพร่างกายไมแ่ข็งแรงเขา้มาในพื้นทีส่ถา

นประกอบการ 

ป้องกนัการ “ชุมนุมกลุม่ใหญ”่ 

“สมัผสัใกลช้ดิ” “อากาศปิดไมถ่า่ยเท” 

・จ ากดัจ านวนผูใ้ช้บรกิารภายในรา้นคา้ 

รกัษาระยะหา่งไมใ่หเ้กดิการตอ่แถวใกลช้ดิ 

(ใหม้รีะยะหา่งราวสองเมตร) 

・ระบายอากาศ 

(หากเป็นไปไดใ้หเ้ปิดหน้าตา่งสองดา้นในเวลาเดยีวกนั) 

・ยกเลกิการประชุมกลุม่ใหญ ่

(ประชุมทางโทรศพัท์หรือออนไลน์ 

เลีย่งการประชุมทีต่อ้งพบปะกนั) 

การป้องกนัการตดิเชื้อแบบฟุ้ งกระจายและ

การสมัผสั 

・ใหพ้นกังานสวมหน้ากากอนามยั ฆา่เชื้อโรคทีม่อืและนิ้ว 

รกัษามารยาทในการไอ 

จามในทีส่าธารณะลา้งมอืให้สะอาดถูกตอ้งและเครง่ครดั 

・

ฆา่เชื้อโรคบรเิวณนิ้วและมือกอ่นเขา้ไปดา้นในสถานประกอบกา

ร ลา้งมือใหส้ะอาดและถูกตอ้ง 

・ฆา่เชื้อโรคภายในรา้นคา้หรือส านกังานเป็นระยะ 

การป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัขณะเดนิทาง 

・เลีย่งการเดนิทางชว่งเรง่ดว่นทีม่ผีูโ้ดยสารแออดั 

(สง่เสรมิการแบง่กะเขา้งาน ใชร้ถสว่นบุคคล  

ขีจ่กัรยานหรือเดนิเทา้ไปท างาน) 

・จ ากดัจ านวนพนกังานท างาน (ให้ท างานทีบ่า้นเป็นตน้) 



・ยกเลกิการเดนิทางไปท างานนอกสถานที ่

(ใหป้ระชุมทางโทรศพัท์หรือประชุมออนไลน์) 

จ ากดัจ านวนแขกทีม่ายงัสถานประกอบการ 

 

 


