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Lệnh từ chối nhập cảnh liên quan đến sự bùng phát của dịch COVID-19 và tóm tắt tình trạng tái mở
cửa đi lại quốc tế (29/09/2020)

(Cách suy nghĩ cơ bản)

Song song việc xem xét tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, tiến hành từng bước một về việc mở cửa lại đường đi quốc tế

(Các điều mục được công bố từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19)

① Đối với những nước đã tạm thời khống chế được dịch bệnh, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, thực thi từng bước ở mức thí điểm với việc xuất
nhập cảnh nhân lực quan trọng với kinh tế , với điều kiện đã bổ sung các biện pháp phòng tránh

・Việt Nam, Thái Lan, Australia, New Zealand (Công bố ngày 18/6)

・Campuchia, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Công, Ma Cao, Bruney, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Đài Loan (Công bố ngày 22/7)  ⇒Từ
ngày 29/7～ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Đài Loan đã triển khai

② Liên quan đến người có mang tư cách lưu trú (lưu ý 1), đối với điều kiện đã bổ sung các biện pháp phòng tránh, cho phép nhập cảnh, tái
nhập cảnh.

(Lưu ý 1) Những người thực hiện các thủ tục đăng ký tái nhập cảnh theo quy định sau ngày 1 tháng 9 (Các tư cách lưu trú kinh doanh, du học sinh, 
thực tập sinh, v.v)  ⇒ Từ ngày 1/9～ triển khai thủ tục đăng ký tái nhập cảnh tại cục Quản lý XNC

Những người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản trước ngày 31 tháng 8 (Lưu trú với mục đích kinh doanh, Du học sinh, thực tập sinh, v.v) ⇒Từ 
29/07, bắt đầu mở cửa làm thủ tục tại ĐSQ,LSQ nước sở tại.

③ Từ ngày 1 tháng 10, áp dụng việc mở cửa nhập cảnh đối với các đối tượng với mục đích kinh doanh thương mại, du học sinh,  thăm 
than… với điều kiện có tổ chức/đoàn thể tiếp nhận đảm bảo được các điều kiện cách ly và phòng chống dịch bệnh.

1. Lệnh từ chối nhập cảnh liên quan đến sự bùng phát của dịch COVID-19 

2. Tình trạng tái mở cửa đi lại quốc tế 

Hiện tại, liên quan đến việc người nước ngoài trước khi nộp giấy xin tái nhập cảnh trong vòng 14 ngày trước đó có lịch sử lưu trú ở 146 quốc gia-vùng

lãnh thổ, ngoài trừ các trường hợp “có lý do đặc biệt” sẽ bị từ chối nhập cảnh. (chi tiết vui lòng tham khảo ở “Liên quan đến việc từ chối nhập cảnh do tái

bùng phát dịch COVID-19”)   

〇 Dưới đây là các ví dụ cụ thể về các trường hợp “có lý do đặc biệt” được phép tái nhập cảnh:
・Người mang theo giấy phép tái nhập cảnh, kèm theo giấy xác nhận các thủ tục liên quan cấp bởi ĐSQ, LSQ nước sở tại HOẶC đã đăng ký và nhận được giấy
tiếp nhận hồ sơ về việc tái nhập cảnh từ Cục Quản lý XNC.
・ Người phụ thuộc hoặc là con cái của người có quốc tịch Nhật Bản, người có tư cách lưu trú “vĩnh trú”.
・Người nhập cảnh mới vào Nhật Bản, có tổ chức/đoàn thể tiếp nhận đảm bảo được các điều kiện cách ly và phòng chống dịch bệnh.
・ Các trường hợp đặc biệt có lý do nhân đạo
※ Tùy vào thời điểm nhập cảnh-tái nhập cảnh, sẽ có thêm các biện pháp phòng tránh bổ sung. Xem thêm tại “Liên quan đến viêc bổ sung các biện pháp phòng
tránh dịch bệnh đối với người nước ngoài tái nhập cảnh”
※ Đối với người được phép nhập cảnh,  thực hiện xét nghiệm PCR, không sử dụng phương tiện công cộng và tự cách ly tại nơi ở trong 14 ngày.

https://www.hiecc.or.jp/soudan/upload/file/emg/file2_jp_1601960708.pdf
https://www.hiecc.or.jp/soudan/upload/file/emg/file3_vn_1598934148.pdf

