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<MỨC ĐỘ CẢNH BÁO CẤP 4> YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ  

KINH DOANH TỈNH GUNMA 
 

不要不急の外出自粛要請 

 

 

 

 

 

CẤP ĐỘ 4 
Toàn bộ khu vực tỉnh Gunma (Từ Thứ hai (14.6) 

YÊU CẦU HẠN CHẾ RA NGOÀI NẾU KHÔNG PHẢI LÀ  

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, CẦN THIẾT    Từ Thứ hai (14.6) đến chủ nhật (20.6)  

TOÀN BỘ KHU VỰC NỘI TỈNH 

Đối tượng khu vực 

・Ngoại trừ việc đi mua nhu yếu phẩm thường ngày, đi làm, đi học, đi khám bệnh, 

 yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, cần thiết 

・Không ra ngoài vào buổi tối (từ sau 20 giờ)    YÊU CẦU RÚT NGẮN THỜI GIAN KINH DOANH 

Thời gian kinh doanh: đến 20 giờ Từ Thứ hai (14.6) đến chủ nhật (20.6)  

(20.6)    Khu vực  
間   

1. Nhà hàng kinh doanh kèm theo 

dịch vụ giải trí 

2. Nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn 

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 

Loại hình kinh doanh 

※Nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn: đến 19 giờ 

TOÀN BỘ KHU VỰC NỘI TỈNH 
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<Tổng đài tư vấn về Vacxin Corona tỉnh Gunma> 

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ khi chưa nắm rõ những thông tin về Vacxin Corona. 

Điện thoại liên hệ: ０５７０－７８３－９１０ (24/ 24h, các ngày trong năm) 

 

＜Hotline tư vấn về dịch viêm phổi chủng mới Corona tỉnh Gunma＞ 

Trường hợp lo lắng bản thân có đang bị lây nhiễm Corona hay không, vui lòng liên 

hệ để nhận được hỗ trợ tư vấn.  

 Điện thoại liên hệ:０２７－２１２－００１０ (24/24h, các ngày trong năm) 

 

＜Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma＞ 

 Hỗ trợ tư vấn đối với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.  

 Điện thoại liên hệ: ０２７－２８９－８２７５ 

 Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 – 17:00), ngoại trừ thứ bảy, chủ 

nhật, lễ, Tết.  

 Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Nhật cơ bản. 

 


