Mga Bagong Hakbang ukol sa tawid-dagat na paglalakbay (Artikulo19) Pamamaraan

・Kumuha ng lugar,
atbp.para sa quarantine
・Igayak ang mga dapat
gawin / magreserba ng
transportasyon ( Paraan
ng pagpapasuri, atbp.)

*Mga kailiangang dokumento:
• Application form, pangako, planong
gawin
• Listahang ng mga papasok
• Kopya ng passport(s)
• Kopya Ng Vaccination Certificate(s)

Pananagutan sar
COVID-19
Countermeasures

・Kopya Ng Screening Certificate
・Kopya ng nasurimaybng planong
gawin kung may nabago

・i-install ang MySOS at siguraduhing
naka log in bago pumasok,
makipagugnayan kung paano ang
pagkontak

Screening at certificate mula sa kagawaran

Itala ang mga
impormasyon ng
mga papasok

*Kapag kumpirmado na ang
paglipad,ipasok ang impormasyon
sa web form ng HCO website
(Pareho rin kung may pagbabago)

・Pinayagang aktibidad alinsunod sa ibinigay na planong gawin
・Magpasuri bago isagawa ang planong gawin na nakaulat sa plano

i-Tap ang video call notification para i-report ang katayuan ng kalusugan at
lokasyon (araw-araw)
・Pagpapasuri ng kalusugan (pati ang
resulta ng pagsusuri)
・Pagtugon sa kaso kung may sakit, atbp.
・i-tsek kung ang entrant ay kumikilos ayon
sa takdang gawain
・Katayuan Ng Kalusugan/ i-tsek ang
lokasyon

Mag-report sa Ministry in-charge
(matapos ang Quarantine)
・Resulta ng planong activity
・Positibong kaso ng COVID-19
・Mga kasong paglabag

Pagtatapos Ng Quarantine

・Patnubay sa lugar ng quarantine, atbp.
・Alamin ang instalasyon at login sa
MySOS
・Pagpapasuri Ng Kalusugan
・Pagtugon sa kaso kung may sakit, atbp.
・i-tsek ang entrant sa lugar ng quarantine

Quarantine at itinalagang lugar ng tatanggap na organisasyon o bahay, atbp.

Pagkatapos bNg Day-10

Pagkatapos ng Day -3

(Note)Kung hindi bka mahirang na dapat sa pagpapaluwag ng bawal na kilos o kaya sa hakbang na pagpapaigsi sa14 na araw na paghihintay, hindi na kailangang magbigay ng
vaccination certificate.

Katayuan Ng Kalusugan / Report Ng
Lokasyon/ Sumagot sa Video Call (araw-araw)

Tatanggap Na
Organisasyon

ENTRANT

Ihanda,Ibigay ang Aplikasyon

Pagpasok Sa Japan

TEST Sa Oras Ng
Pagpasok

ENTRANT

Ibigay ang screening certificate (kopya) sa embassy,
atbp.

Quarantine Station sa Airport:
・Passport na may visa
・Screening certificate (kopya)
・Certificate ng Negatibong
Resulta
・Vaccination Certificate

Visa examination at issuance ng embassy, atbp.

Pananagutan sa
COVID-19
Countermeasures

Pagkapasok

・i-Monitor ang health (temperatura, atbp.) ng 14 na
araw bago pumasok
・Magpa PCR test sa loob ng 72 oras bago lumipad

*From 30th November, 2021, to 31
December, 2021, new entries based on
the new measures regarding cross-border
travel (19) will be suspended

Tatanggap Na
Organisasyon

Bago Pumasok

*Daloy ng pamamaraan kung iaaplay ang pagpapaluwag na hakbang sa mga kilos na bawal, mga bagong hakbang na pagluwag, at ang 14-na araw ngpaghihintay ay mapapaigsi paghihintay

