
 
 
      
         

        

ประกาศสถานกงสุลใหญ ่ณ นครโอซากา 
ท่ี 18/2563 

เร่ือง ญี่ปุน่ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
 
  อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ที่ 15/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรือ่ง  
ขอความร่วมมอืชาวไทยในคนัไซและชโิกะกุในช่วงท่ีญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลายจังหวัด น้ัน 

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายอาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศ 
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศจากเดิมถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563  
เป็นจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. สาเหตุของการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแม้ญี่ปุ่นจะสามารถ 
ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดแบบท่ีตัวเลขพุ่งสูงมาได้ก็จริง แต่ยังมีจํานวนผู้ตดิเชือ้ใหม่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และบางพ้ืนที่ยัง
ประสบปัญหาในการรักษาพยาบาล จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป 

2. พ้ืนทีท่ี่ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน: ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและยังคงกําหนดให้ 13 จังหวัดเดมิ
เป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก ่กรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ จังหวดัชบิะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ 
จังหวัดฟูกูโอกะ จังหวดัฮอกไกโด จังหวัดอบิารากิ จังหวัดอิชคิาวะ จังหวดักิฟุ จังหวัดไอจิ และจังหวดัเกียวโต ส่วนพ้ืนที ่
ที่เหลอื ผู้เชี่ยวชาญจะประชมุเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจนําไปสู่การผ่อนปรน 
ในบางพื้นที่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได ้

3. การขอความร่วมมือจากประชาชน: นายกรัฐมนตรอีาเบะเน้นยํ้าว่าการได้รับความรว่มมือ 
จากประชาชนเป็นสิ่งสําคัญมาก เน่ืองจากรัฐบาลญี่ปุ่นไมส่ามารถดําเนินมาตรการควบคุมแบบบังคับ (lockdown) 
ได้เหมอืนประเทศอื่น ๆ และขอความร่วมมอืจากประชาชน ดังน้ี 

 3.1 ประชาชนสามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ แตข่อให้หลีกเลี่ยง 3Cs คือ Closed spaces  
(พ้ืนท่ีปิด) Crowded places (พ้ืนที่แออดั) และ Close-contact (มีการสัมผสัใกล้ชดิ) 

 3.2 ขอให้ยึดแนวทางการดําเนินชีวิตแบบใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนํา ได้แก่ 
1) เว้นระยะหา่งจากผู้อื่น 1 - 2 เมตร 
2) ล้างหน้าและล้างมอืทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน หากเป็นไปไดใ้ห้เปลี่ยนชดุหรืออาบน้ํา 
 3) สวมหน้ากากทุกคร้ังเมื่อออกนอกบ้าน 
 4) ซือ้ของออนไลน์ 
 5) ไม่น่ังรับประทานอาหารแบบตรงข้ามกัน 
 6) วัดอณุหภูมร่ิางกายทุกคนในครอบครัวทกุเช้า  
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 7) หากมีอาการไข้ขอให้จดบันทึกว่าได้พบใครบ้าง  
 8) เลือกไปสวนสาธารณะในช่วงเวลาที่คนไม่หนาแน่น 
 9) หลีกเลี่ยงการเดินทางกลบับ้านเกิดโดยไม่มีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน 
 10) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามเขต/จังหวัด 
 11) แลกนามบัตรทางออนไลน์ 
 12) ทํางานแบบ Telework (ทํางานจากที่บ้าน) หรอืสลับผลดัเปลี่ยนเวลาทํางาน  
 13) พยายามไม่พูดคุยกันในระหว่างที่เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ  

4. การขอรับเงินเยียวยาแกป่ระชาชนคนละ 1 แสนเยน: รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินเยียวยา 1 แสนเยนตอ่คน 
เข้าบัญชีได้โดยเร็วท่ีสุดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

5. การประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ: นายกรัฐมนตรอีาเบะได้ขอใหผู้้เชี่ยวชาญจัดทําแนวทาง 
(guideline) ให้สถานประกอบการใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพ่ือที่จะได้กลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
ตามเดมิ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดตอ่ไป และอาจมมีาตรการช่วยเหลอืผู้ประกอบการเพ่ิมเติม  
อาทิ เรือ่งการจ่ายค่าเช่าสถานท่ี  

6. การขอความร่วมมือคนไทยในคันไซและชิโกะก:ุ สถานกงสุลใหญฯ่ ขอความร่วมมือคนไทยในคันไซ
และชโิกะกุปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ทางการญ่ีปุ่นขอความร่วมมือ ดังน้ี 
 6.1 หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน โดยทํางานจากที่บ้านให้ได้มากทีสุ่ดเท่าที่จะทําได้ และออกนอกบ้าน
เท่าที่จําเป็น เช่น เมือ่ไปซื้ออาหารและยา หรือไปโรงพยาบาล 
 6.2 หากจําเป็นตอ้งออกจากบ้าน ขอให้หลกีเลี่ยงพ้ืนที่ที่เข้าข่าย 3Cs คือ Closed spaces (พ้ืนที่ปิด) 
Crowded places (พ้ืนที่แออดั) และ Close-contact (มีการสัมผสัใกลช้ิด) 
 6.3 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคําขอของทางการญ่ีปุ่นตามข้อ 3 และตามมาตรการอ่ืน ๆ  
ที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นร้องขอ  
 7. การติดตามข่าวสาร: ขอให้คนไทยในญีปุ่่นติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของส่วนราชการไทยใน
ญี่ปุ่น ดังน้ี 
  7.1 สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโอซากา ที่ (1) เว็บไซต ์http://www.thaiconsulate.jp และ (2) เฟซบุ๊ก 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก タイ王国大阪総領事館 (https://facebook.com/rtcgosaka) 
  7.2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที ่(1) เว็บไซต์ http://site.thaiembassy.jp/ (2) เฟซบุ๊ก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 在東京タイ王国大使館 (https://www.facebook.com/rtejapan/) 
และ (3) Twitter @rtetokyo (https://twitter.com/rtetokyo?lang=en) 
  7.3 สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงฟูกูโอกะ ที ่(1) เว็บไซต ์http://www. thaiembassy.org/fukuoka  
(2) เฟซบุ๊ก สถานกงสุลใหญ ่ณ เมอืงฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General in Fukuoka และ (3) Twitter 
@RTCGFukuoka (https://twitter.com/rtcgfykuoka?lang=en) 
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 8. การติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ: ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา  
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะกรณีที่มีการนัดหมายก่อนเป็นหลัก โดยท่านสามารถตดิต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ  
ได้ตามรายละเอียด ดังน้ี 
  อีเมลฝ่ายกงสลุ rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

(กรุณานัดหมายก่อนทกุครัง้) 
  หมายเลขโทรศัพท ์ 06 6262 9226 และ 06 6262 9227  
   (วันทําการ ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น.)  

  หมายเลขฉุกเฉินสําหรับคนไทย 090 1895 0987 
  ตกทกุขไ์ด้ยาก (Hotline) 
 จึงขอประกาศมาเพ่ือโปรดทราบท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
                         

   
                 (นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์)  

              กงสุลใหญ ่


