
Medidas de Estado de Emergência (pontos essenciais extraídos) 

 

Pedidos as empresas 
 

(1) Pedido de redução do horário comercial dos restaurantes 

Alvo expandido de “restaurantes que servem bebidas alcoólicas” para “restaurantes”. 

【12 de janeiro (terça-feira) a 7 de fevereiro (domingo)】 

・Público-alvo: Restaurantes que servem bebidas alcoólicas 

・Requisito: Reduzir o horário comercial até às 20h durante o período de solicitação, e 

as bebidas alcoólicas servidos das 11h até às 19h. 

・Valor do fundo de apoio: 1.540.000 ienes por estabelecimento se os requisitos forem 

atendidos por um total de 27 dias. 

 

【16 de janeiro (sábado) a 7 de fevereiro (domingo)】 

・Público-alvo: Restaurantes (Não importa se serve bebidas alcoólicas ou não) 

・Requisito: Reduzir o horário comercial até às 20h durante o período, e as bebidas 

alcoólicas servidos das 11h até às 19h. 

・Valor do fundo de apoio: 1.380.000 ienes por estabelecimento se os requisitos forem 

atendidos por um total de 23 dias. 

 

(2) Restrições na realização de eventos (a partir de 16 de janeiro)  

・Eventos internos e externos restritos até menos de 5.000 pessoas. 

・Além do acima, os eventos internos devem ter 50% ou menos da capacidade do local. 

・Redução do horário comercial até às 20h. 

 

(3) Redução do horário comercial para outros estabelecimentos (a partir de 

16 de janeiro) 

・Público-alvo: Estabelecimentos além dos que servem comidas e bebidas especificados 

no Artigo 11 da Ordem de Execução da Lei de Medidas Especiais 

(Excluindo escolas, creches, comercios que vendem produtos ou fornecem serviços de 

necessidades diárias) 

・Conteúdo: Horário comercial até às 20h, e as bebidas alcoólicas servidos das 11h até às 

19h. 

  



・Estabelecimentos alvos: 

Estabelecimentos Medidas 

Instalações em geral de exercícios, parque de diversões 
・ Reduzir o horário 

comercial até às 20h, e as 

bebidas alcoólicas 

servidos até as 19h. 

・Incentivo a restringir a 

menos de 5,000 pessoas, 

e até 50% da capacidade 

que o ambiente interno 

pode ser acomodada. 

Teatros, estádios, cinemas e salões de espetáculos 

Local de reunião ou salão público, salão de exposições 

Museu, museu de artes e biblioteca 

Hotel ou pousada (limitado à parte usada para reuniões)  

※Excluindo as instalações sujeitas a pedidos de redução 

do horário comercial com base na Lei de Medidas 

Especiais 

Instalações de entretenimentos (instalações que não 

receberam uma licença comercial de restaurantes de acordo 

com a Lei Sanitária de Alimentos) 
・ Incentivo a reduzir o 

horário comercial até às 20h 

e fornecer bebidas alcoólicas 

até às 19h. 

Comercios que vendem mercadorias com uma área útil 

superior a 1.000 ㎡ (excluindo as mercadorias essenciais 

para a vida diária)  

Comercios que oferecem serviços com uma área útil 

superior a 1.000 ㎡ (excluindo os serviços essenciais para 

a vida diária)  

  



緊急事態対策（抜粋） 
事業者への要請 
 

(1) 飲食店に対する時短要請 

対象を「酒類を提供する飲食店」から「飲食店」に拡大 

【１月１２日（火）～２月７日（日）】 

・対象：酒類を提供する飲食店 

・要件：期間中、２０：００までの営業時間短縮 、 

かつ酒類の提供は１１：００から１９：００ 

・協力金：全２７日間、要件を満たした場合１店舗で１５４万円 

 

【１月１６日（土）～２月７日（日）】 

・対象：飲食店（酒類を提供しているか否か問わない） 

・要件：期間中、２０：００までの営業時間短縮 、 

かつ、酒類の提供は１１：００から１９：００ 

・協力金：全２３日間、要件を満たした場合１店舗で１３８万円 

 

(2) イベント等の開催制限（1/16から） 

・屋内、屋外ともに５，０００人以下。 

・上記に加え、屋内は収容定員の５０％以内。 

・２０時までの営業時間短縮。 

 

(3) その他の業種に対する時短の働きかけ（1/16 から） 

・対象：飲食店以外の他の特措法施行令第１１条に規定する施設 

（学校、保育所、生活必需物資の物品販売業を営む店舗、生活必需サービスを営む店

舗等を除く） 

・内容：営業時間は２０時まで、酒類提供は１１時から１９時まで 

・対象施設： 

施 設 対 応 

運動施設、遊技場 ・２０時までの営業時間短

縮、１９時までの酒類提

供 

・人数上限５，０００人、

かつ、収容率要件５０％

以下とすることの働きか

け 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

集会場又は公会堂、展示場 

博物館、美術館又は図書館 

ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。） 

※特措法に基づく時短要請の対象施設は除く 

遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない施

設。） 

1,000㎡を超える物品販売業を営む店舗（生活必需物資を除

く。） 

・２０時までの営業時間短

縮、１９時までの酒類提

供の働きかけ 1,000㎡を超えるサービス業を営む店舗（生活必需サービス

を除く。） 



 


