
 
 
      
         

        

ประกาศสถานกงสุลใหญ ่ณ นครโอซากา 
ท่ี 19/2563 

เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด 
 
  อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ที่ 18/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรือ่ง ญี่ปุ่น
ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 น้ัน 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรอีาเบะ ชนิโซ ประกาศยกเลิกประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด ซึ่งรวมถึง 5 จังหวัดที่เป็นจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ 
จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจ ิและจังหวัดฟูกูโอกะ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การประกาศดังกล่าวเป็นผลจากการพิจารณาปัจจัยสําคัญ ได้แก่ (1) แนวโน้มผู้ตดิเชื้อในช่วงที่ผ่านมา
น้อยลง (2) อัตราผู้ตดิเชือ้รายใหมต่่อจํานวนประชากร 100,000 คน ในช่วง 2 สัปดาห์ทีผ่่านมาต่ํากว่ารอ้ยละ 0.5 และ  
(3) สถานการณ์การตดิเชือ้ทีไ่ม่ทราบเส้นทางการติดเชือ้ ดีข้ึนกว่าเดิม 

2. สําหร ับ 8 จังหวัดท่ีเหลอืซึง่ยังอยู่ภายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ กรุงโตเกยีว จังหวัดไซตามะ 
จังหวัดชิบะ จังหวัดคานากาวะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวดัเฮียวโกะ และจังหวัดฮอกไกโด รฐับาลกลางจะ
พิจารณาสถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

3. แม้จะมีการประกาศยกเลกิสถานการณ์ฉกุเฉินใน 39 จังหวัดข้างต้นแล้ว แต่ขอให้ประชาชนดําเนินชีวิต
อย่างระมดัระวังเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยแนะนําใหด้ําเนินชีวิตแบบใหม่ (new lifestyle) ก่อนท่ีจะค่อย ๆ 
กลับสู่วิถชีีวิตปกติ เช่น ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด นอกจากนี้ ขอให้ใช้ new lifestyle  
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ่ไป เช่น การทํางานที่บ้าน หรือเหล่ือมเวลาการเข้าทํางาน 

4. ขอใหด้แูลตนเองอย่างตอ่เน่ือง โดยการลา้งมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยง 3Cs คือ 
Closed spaces (พ้ืนที่ปิด) Crowded places (พ้ืนที่แออดั) และ Close-contact (มีการสัมผสัใกลช้ิด) และขอใหร้ะวัง/
หลีกเลี่ยงการน่ังดื่มช่วงกลางคืนและการไปฟังดนตรีที ่livehouse 

5. รัฐบาลได้จัดทําแนวทางสาํหรับการทํางาน/เปิดให้บริการของกิจการ 80 ประเภท และขอให้
ผู้ประกอบการดําเนินตามมาตรการดังกล่าว 

6. รัฐบาลกําลงัพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นรอบท่ีสอง เพ่ือช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมเพดานเงินสนับสนุนให้คงการจา้งงานจากเดิม 8,300 เยน/คน/วัน เป็น 15,000 เยน/คน/วัน 
โดยจะเปลี่ยนให้ผู้ทํางานขอรับเงินโดยตรงผา่นรัฐบาลแทนการรับผ่านบริษัท เงินสนับสนุนค่าเช่าบ้าน/เช่าร้าน/สถานที่  
เงินสนับสนุนนักศึกษาที่ไม่สามารถทํางานพิเศษได้    

7. การขอความร่วมมือคนไทยในคันไซและชิโกะก:ุ สถานกงสุลใหญฯ่ ขอความร่วมมือคนไทยในคันไซ
และชโิกะกุปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือ ดังน้ี 
 7.1 สําหรับจังหวัดที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ จังหว ัดโอซากา จังหวัดเกยีวโต และ
จังหวัดเฮียวโกะ ขอความร่วมมือ ดังน้ี 
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  1) หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน โดยทํางานจากที่บ้านให้ไดม้ากที่สดุเท่าทีจ่ะทําได้ และออกนอก
บ้านเท่าที่จําเป็น เช่น เมือ่ไปซื้ออาหารและยา หรือไปโรงพยาบาล 
  2) หากจําเป็นตอ้งออกจากบ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่เข้าข่าย 3Cs คือ Closed spaces  
(พ้ืนท่ีปิด) Crowded places (พ้ืนที่แออดั) และ Close-contact (มีการสัมผสัใกล้ชดิ) 
  3) ขอใหต้ิดตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชดิ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามที่รฐับาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิ่นร้องขอ  
 7.2 สําหรับจงัหวดัในคนัไซและชโิกะกุนอกเหนือจาก 3 จังหวดัข้างต้น ขอให้พยายามดาํเนินชีวิตแบบใหม่ 
(new lifestyle) โดยยังคงล้างมอืบ่อย ๆ  สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พ้ืนท่ีปิด) Crowded 
places (พ้ืนทีแ่ออดั) และ Close-contact (มีการสมัผสัใกลช้ดิ) ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลีย่งการเดนิทางข้ามจังหวัด 
 8. การติดตามข่าวสาร: ขอใหต้ิดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของส่วนราชการไทยในญีปุ่่น ดังน้ี 
  8.1 สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโอซากา ที่ (1) เว็บไซต ์http://www.thaiconsulate.jp และ (2) เฟซบุ๊ก 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา タイ王国大阪総領事館 (https://facebook.com/rtcgosaka) 
  8.2 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) 
  8.3 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) 
 9. การติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ: สถานกงสุลใหญฯ่ ยังคงเปิดทําการในระหว่างการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา โดยจะให้บริการด้านกงสุลแก่ผูม้ีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน และผู้ที่ได้นัดหมายไว้ก่อนแล้วเป็นหลัก  
เพ่ือลดความเสีย่งในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลกลางญี่ปุ่น ที่ขอความร่วมมือ 
ให้ลดจํานวนผู้เข้างาน/ผู้เข้ารับบริการให้ได้ร้อยละ 80 ทั้งน้ี สามารถติดตอ่สถานกงสลุใหญ่ฯ ได้ตามรายละเอียด ดังน้ี 
  อีเมลฝ่ายกงสลุ rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

(โปรดแจ้งเร่ืองที่ประสงค์จะดําเนินการเพ่ือนัดหมายก่อน) 
  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 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
                         

   
                 (นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์)  

              กงสุลใหญ ่


