
(1) Nhập cảnh từ khu vực từ chối nhập cảnh

Người nước ngoài đã lưu trú tại 41 quốc gia/ vùng lãnh thổ trong vòng 14 ngày trước ngày hạ cánh sẽ bị từ chối nhập cảnh, trừ khi có 
“trường hợp đặc biệt”.

(Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem “Về việc từ chối hạ cánh để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19” )

* Dưới đây là ví dụ cụ thể về việc cho phép nhập cảnh/ tái nhập cảnh đối với “hoàn cảnh đặc biệt”, quản lý nghiêm ngặt để đối phó với sự bùng phát 
của chủng Omicron.

① Tái nhập cảnh khi có giấy phép tái nhập cảnh (bao gồm cả giấy được coi là giấy tái nhập cảnh).
② Nhập cảnh mới của vợ/ chồng hoặc con của người Nhật hoặc người có vĩnh trú.

③ Những đối tượng có tư cách lưu trú “ngoại giao” hoặc “việc công”(là cá nhân cần thiết và khẩn cấp trong công việc). 

④ Người nhập cảnh lần đầu vào Nhật Bản theo Quyết định mới về tăng cường biện pháp phòng dịch (29) khi đi lại quốc tế (xem mục 2).

⑤ Người nhập cảnh với mục đích thăm thân (với người được chấp nhận hoặc có lý do cấp thiết) (tư cách lưu trú ngắn hạn)

⑥ Những đối tượng được công nhận là có đóng góp lớn cho xã hội (là cá nhân cần thiết và khẩn cấp trong công việc).

※ Ví dụ, các nhà khoa học liên quan đến phát triển vắc-xin, v.v…

⑦Trường hợp khi cần cân nhắc với lý do nhân đạo khác.

(2) Nhập cảnh từ các khu vực không là đối tượng từ chối nhập cảnh

Cùng với các biện pháp như trên, việc cấp thị thực bị hạn chế trên toàn thế giới, và hiện tại về nguyên tắc, chỉ cấp thị thực đối với những 
trường hợp giống như “hoàn cảnh đặc biệt”

※ Hiện tại, ngoại trừ trường hợp tái nhập cảnh, về nguyên tắc, trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản cần có thị thực của cơ quan đại diện ngoại giao ở 
nước ngoài.
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Tổng Cục Quản lý Xuất Nhập
Cảnh Và Lưu Trú Nhật Bản

1. CÁC BIỆN PHÁP TỪ CHỐI HẠ CÁNH LIÊN QUAN ĐẾN SỰ LÂY LAN CỦA COVID-19

2. XEM XÉT LẠI CÁC HẠN CHẾ NHẬP CẢNH MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (CÁC BIỆN PHÁP VỀ VIỆC SIẾT CHẶT NHẬP CẢNH (29))

Với những người đăng ký nhập cảnh thuộc mục (1), (2) và (3) dưới đây, người phụ trách tiếp nhận tại Nhật Bản (thuộc công ty hoặc tổ
chức tuyển dụng/ mời người nước ngoài đến), trong trường hợp đã hoàn thành đơn đăng ký theo quy định của Hệ thống Xác nhận Sức khỏe
(ERFS) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi được hoàn thành, về nguyên tắc, sẽ được nhập cảnh theo diện “trường hợp đặc biệt”. 

(1)Nhập cảnh ngắn hạn (dưới 3 tháng) để kinh doanh/ tìm việc.

(2)Nhập cảnh với mục đích thăm quan du lịch (giới hạn với các chuyến đi được thông qua và bảo lãnh từ đại lý du lịch)

(3)Nhập cảnh dài hạn.

 * Chi tiết và cách sử dụng, tham khảo tại trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (về hạn chế nhập cảnh mới với người nước ngoài)

Vui lòng tham khảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh qua trang web của Bộ Y Tế, Lao động và Phúc lợi

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

