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Các nhà hàng đóng cửa với khách đến ăn, tuy nhiên có thể đặt thức 
ăn và đến lấy 

Vì virus Corona nên Phần Lan đang thi hành tình trạng ngoại lệ, và để ngăn ngừa sự lây lan của 
virus Corona nên các nhà hàng, quán cà phê và nơi bán thức uống sẽ đóng cửa không tiếp khách 
hàng trong một thời gian nhanh nhất sắp tới đây. Vào ngày 24.3.2020 chính phủ đã ra một dự thảo 
liên quan đến vấn đề này để kiến nghị lên Quốc hội nhằm tiến hành xử lý vấn đề ngay lập tức. Mục 
đích là để bảo vệ người dân và đảm bảo an toàn cho sinh hoạt xã hội. Những thay đổi này sẽ có 
hiệu lực cho đến ngày 31.5.2020. 

Tuy nhiên việc bán thức ăn ra ngoài cho khách vẫn được cho phép. Khách hàng hoặc người giao 
thức ăn có thể đến lấy món ăn đã làm xong từ nơi bán, hoặc nhà hàng tự giao phần ăn thẳng cho 
khách hàng. 

Việc đóng cửa không liên quan đến những nhà hàng không phục vụ tất cả mọi người, thí dụ như 
căn tin riêng dành cho nhân viên của công ty hoặc nhà ăn của các trường học. 

Một ngày gần đây Bộ lao động và doanh nghiệp sẽ công bố thêm thông tin dành cho các doanh 
nghiệp và nhân dân về việc đóng cửa các nhà hàng. 

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

Trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính người doanh nhân nên liên lạc trước tiên đến ngân hàng 
của mình và những người đầu tư của cơ sở doanh nghiệp. Các ngân hàng đã thông báo về việc 
sẵn sàng cho phép lùi nợ và uyển chuyển về thời gian trả nợ do tình hình ngoại lệ gây nên bởi virus 
Corona. Bằng những biện pháp riêng của mình chính quyền sẽ giúp đỡ các ngân hàng để có khả 
năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp có thể xin hỗ trợ từ tổ chức Business Finland, vì vào ngày 19.3.2020 họ đã mở ra 
hai dịch vụ tài chính mới nhằm giảm bớt ảnh hưởng kinh tế do dịch bệnh Corona gây ra. Các dịch 
vụ tài chính này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như midcap đang hoạt động tại Phần 
Lan, khi doanh thu đang bị thiệt thòi vì tình hình virus Corona. 

Đối tượng phục vụ của các dịch vụ tài chính này là ngành du lịch cùng các cơ sở cung cấp dịch vụ 
liên quan đến ngành du lịch, nhưng các ngành nghề sáng tạo cũng như tất cả các ngành mà chuỗi 
cung cấp bán thành phẩm đang hoặc sẽ bị tình hình Corona ảnh hưởng. Dịch vụ tài chính cũng 
dành cho doanh nghiệp trong quá trình khảo sát và phát triển các hoạt động kinh doanh mới trong 
hoàn cảnh ngoại lệ này. 

Các trung tâm ELY đã chuẩn bị hỗ trợ cho các doanh nhân nhà hàng trong tình trạng khủng hoảng 
do virus Corona gây ra, và những dự án phát triển dành cho các doanh nghiệp của ELY sẽ được 
chủ yếu nhắm đến các doanh nghiệp cỡ nhỏ hoặc vừa bằng việc hỗ trợ tài chính cho công tác quản 
lý và đề phòng các ảnh hưởng do virus Corona gây ra. 

Đường dây điện thoại mang tên Talousapu (hỗ trợ kinh tế) dành cho doanh nghiệp sẽ hướng dẫn 
các doanh nhân đang gặp khó khăn về kinh tế và chi trả. Đường đây toàn quốc của dịch vụ tư vấn 
này là 02950 24880 (vào các ngày làm việc từ 9:00 đến 16:00 giờ). 
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Thông tin về hỗ trợ của Business Finland dành cho các doanh nghiệp

Thông tin về hỗ trợ của các trung tâm ELY dành cho doanh nghiệp 

Đường dây tư vấn "Talousapu" dành cho các doanh nghiệp

Các câu hỏi và trả lời về hỗ trợ tài chính doanh nghiệp

Các câu hỏi và trả lời về Corona và đời sống kinh tế

Các thông tin liên lạc khác: 
Đại diện phía chính phủ Liisa Huhtala, TEM, điện thoại 029 504 7062 
Trưởng ban Antti Neimala, TEM, điện thoại 029 504 7039 

Kiến nghị của chính phủ lên Quốc hội về luật thay đổi tạm thời cho luật đã có sẵn của hoạt động ẩm 

thực và khách sạn 

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80692fcc
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/pk-yritysten-kehittamisavustuksiin-50-miljoonaa-euroa-koronavirustilanteen-haittojen-torjumiseksi
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta



