Mga halimbawa ng mga kaso at panukala ukol sa pagpasok sa bansang hapon na may espesyal na
kadahilanan at mga hakbang upang makaiwas sa paglawak ng impeksyon ng COVID 19
Hulyo 29,2020 hanggang sa kasalukuyan

Dahilan sa malawak na pagkalat ng COVID 19 sa buong mundo, pansamantalang naglabas ang Legal
Ambassador ng panukala ukol sa pagpasok sa bansang Hapon ng banyagang nagmula sa mga itinalagang
bansa at preperektura. Ayon sa Immgration Control at Refugee Reconition Act Article
5 Paragraph 1 Number 14 ang banyagang walang espesyal na kadahilanan ay hindi mapapayagang
pumasok sa Bansang Hapon.
Ang banyaga na ang pinagmulang bansa o preperektura ay bago maging sakop landing refusal ay
pagkakalooban ng permiso na makapasok muli ng bansa (na masasabing re-entry permit) kabilang rito ang
mga lumabas ng bansa na may hawak na visa ng “Permanent Resident”, “Spouse of Japanese National,”
“Spouse of Permanent Resident at iba pa” o kaya ay “Long-term Resident” (Kabilang ang mga maaaring
walang status of residence na “Spouse of Japanese” o “Permanent Resident” at ang kanilang mga anak) ay
maaaring pahintulutang makapasok ng bansa kung may espesyal o balidong dahilan.
Mga Halibawa ng mga kasong pahihintulutang makapasok ng bansa batay sa espesyal na
kadahilanan ng indibidwal.
１ Re-entry Permit para Banyagang lumabas ng Japan na ang pinagmulang bansa ay bago maging sakop
ng landing refusal (kabilang ang may Re-entry Permit)
○
May pamilya na ninirahan sa Japan at naging hiwa-hiwalay ang pamilya.
○
Estudyante na naninirahan at nag aaral sa Japan ngunit hindi makapasok sa
eskwela dahilan sa paglabas ng bansa kasama ng magulang o tagapangalaga (kabilang ang magulang o
tagapangalaga na kasamang lumabas ng bansa.)
○
Estudyante ng Elementary at Secondary School sa Japan na kailangang makabalik ng bansa upang
makapasok muli sa eskwelahan.
○
Mga nagpapagamot sa Hospital ng bansang Hapon,kailangang
Maoperahan (kabilang ang check-up) nakatalagang manganak kaya kinakailangang makabalik ng japan.
○
Banyaga na kinailangang bumalik sa sariling bansa upang dumalaw sa kapamilya
na nakaratay sa malubhang karamdaman o kaya ay upang dumalo sa burol ng nasawing
kamag-anak.
○
Indibidwal na kinailangang lumabas ng bansa upang magpagamot o mag pa opera
sa ibang bansa
(kabilang ang check-up) o nakatalagang manganak.
○
Indibidwal na kailangang lumabas ng bansa upang humarap bilang testigo sa hukuman na
kahilingan ng korte.
２ Re-entry Permit para sa Banyagang lumabas ng Japan at ang pinagmulang bansa ay naging sakop na
ng landing refusa (kabilang ang may Re-entry Permit)
(Kabilang rin ang mga nagbabalak na lumabas ng sariling bansa)
○
○
○
○

３

Banyaga na kinailangang bumalik sa sariling bansa upang dumalaw sa kapamilya na nakaratay sa
malubhang karamdaman o kaya ay upang dumalo sa burol ng nasawing kamag-anak.
Indibidwal na kinailangang lumabas ng bansa upang magpagamot o mag pa
opera sa ibang bansa (kabilang ang check-up) o nakatalagang manganak.
Indibidwal na kailangang lumabas ng bansa upang humarap bilang testigo sa hukuman na
kahilingan ng korte.
Estudyante ng Elementary at Secondary School ng Japan ngunit kinakailangang bumalik ng
sariling bansa upang kumuha ng eksamen.
Estudyante na kinailangang bumalik ng sariling bansa upang kumuha ng mga kailangang dokumento na
gagamitin sa proseso at kailangang makapasok sa bansang Hapon upang ipagpatuloy ang pag aaral
matapos ang pag aaral sa elementary o secondary school. (kabilang ang magulang o tagapangalaga).
Una o Bagong Pagpasok ng banyaga sa bansang Hapon
○ Hapones・Spouse or child of Permanent Resident
○ Spouse or Child of Long-term Resident na ang pamilya ay naninirahan sa japan at naging hiwa-hiwalay.
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