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Кому:                  
                                Від: директор            Центр громадського здоров'я  

 

Повідомлення про обмеження відвідування роботи та інше 
 
Встановлено, що ви заражені визначеною інфекційною хворобою (інфекцією коронавірусом нового типу), 
передбаченою статтею 6 Закону про запобігання інфекційним захворюванням та медичну допомогу хворим на 
інфекційні захворювання (далі – Закон).  
У зв'язку з цим у вас буде обмеження на роботу, як описано в розділі 2 нижче, на підставі положень статті 3 
розпорядження Кабінету міністрів про визначення інфекції коронавірусом нового типу як визначеної інфекційної 
хвороби, з застосуванням відповідних змін статті 18 (2) Закону. 
Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до положень статті 77 (4) Закону ви будете оштрафовані на суму до 500 000 
ієн, якщо ви порушите це обмеження щодо роботи. 
Відповідно до положень статті 18 (3) Закону, ви можете попросити директора Центру громадського здоров’я 
підтвердити, що на вас більше не поширюється дія цього обмеження на роботу, протягом періоду цього обмеження 
роботи. 

 

Контактна особа:                       

1 Стан хвороби 
 (1) Симптоми    

Кашель, мокрота, лихоманка, біль у грудях, утруднене дихання, інші ( ) або 
нічого 

(2) Методи діагностики 
 (3) Дата першого огляду 

(4) Дата постановки діагнозу 

2 Деталі обмежень на роботу 
 (1) Обмеження на види роботи 

Обслуговування клієнтів та інші види роботи, які передбачають контакти з багатьма особами 
(2) Строк обмеження роботи 

До тих пір, поки патоген не буде виявлений або симптоми не зникнуть 

3 3O Інші  
(1) Просимо звернітися до центру громадського здоров’я, коли симптоми цього інфекційного 
захворювання зникнуть.  
(2) Якщо ви не задоволені цим рішенням, ви можете подати запит на перегляд до губернатора преф. 

           протягом 3 місяців з дня, як ви дізналися про це рішення. 
(3) Якщо ви не задоволені цим рішенням, ви можете, на додаток до запиту про перегляд, описаного в (2) 

вище, подати позов проти         Префектура як відповідач протягом 6 місяців з дня після того, як 
ви дізналися про розпорядження. (Особа, яка представляє преф.          в позові має бути 
губернатором преф.          .) Також може бути подано позов про скасування цього 
розпорядження. 

(4) Якщо клопотання про перегляд, як описано в (2) вище, подано, позов про скасування цього 
розпорядження може бути подано проти преф.            як відповідача протягом 6 місяців та 
одного дня з дня після того, як ви дізналися, що прийнято рішення за запитом про перегляд. 

①  


