Các biện pháp mới liên quan đến việc đi lại Quốc tế (Điều 19) Quy trình thủ tục

NHẬP CẢNH NHẬT BẢN

Trạm kiểm dịch @ Sân bay:
・Hộ chiếu có thị thực
・Giấy chứng nhận kiểm tra (bản sao)
・Giấy chứng nhận kết quả âm tính
・Giấy chứng nhận tiêm chủng

Kiểm tra và cấp thị thực bởi đại sứ quán, v.v.

* Các giấy tờ cần thiết:
• Đơn đăng ký, cam kết, kế hoạch hoạt
động
• Danh sách những người nhập cảnh
• Bản sao hộ chiếu
• Sao chép (các) Giấy chứng nhận tiêm
chủng

・Giấy chứng nhận kiểm tra (bản
sao)
・Gửi kế hoạch hoạt động đã xem
xét (bản sao) nếu có sửa đổi

Kiểm tra và cấp chứng chỉ từ bộ ngành liên quan

・Cài đặt MySOS và đảm bảo đăng
nhập trước khi nhập cảnh

Nhập thông tin
người nhập cảnh

* Sau khi chuyến bay đã được xác
nhận, nhập thông tin vào biểu mẫu
web trên trang web HCO (Áp dụng
tương tự nếu có thay đổi)

Tình trạng sức khỏe / Báo cáo vị trí

Trả lời cuộc gọi điện video (hàng ngày)

・Hướng dẫn đến cơ sở kiểm dịch, v.v.
・Xác minh cài đặt và đăng nhập vào MySOS
・Kiểm tra sức khỏe
・Ứng phó trong trường hợp ốm đau, v.v.
・Người đăng ký kiểm tra đang ở cơ sở kiểm
dịch

・Hoạt động được phép theo kế hoạch đã nộp
・Được kiểm tra trước các hoạt động cụ thể trong kế hoạch hoạt động

Nhấn vào thông báo cuộc gọi điện video để báo cáo tình trạng sức khỏe và vị trí
(Hàng ngày)

・Kiểm tra sức khỏe (bao gồm cả kiểm tra kết quả
xét nghiệm)
・Ứng phó trong trường hợp ốm đau, v.v.

・Xác nhận đang hoạt động theo kế hoạch hoạt động
・Tình trạng sức khỏe / Kiểm tra vị trí

Báo cáo Bộ ngành liên quan

(Sau khi Kiểm dịch kết thúc)

・Kết quả của kế hoạch hoạt động
・Các trường hợp dương tính với
COVID-19
・Các trường hợp vi phạm

KẾT THÚC CÁCH LY

Kiểm dịch tại cơ sở do tổ chức tiếp nhận hoặc nhà riêng chỉ định, v.v.

KIỂM TRA SAU NGÀY 10

KIỂM TRA SAU NGÀY 3

NGƯỜI NHẬP
CẢNH

(Lưu ý) Nếu bạn không đủ điều kiện để được nới lỏng các hạn chế về hành vi hoặc áp dụng biện pháp rút ngắn thời gian chờ 14 ngày, bạn không cần phải nộp giấy chứng nhận
tiêm chủng.

TỔ CHỨC TIẾP
NHẬN
Chịu trách nhiệm
về các Biện pháp
đối phó COVID-19

Chuẩn bị, Gửi đơn đăng ký

KIỂM TRA KHI NHẬP CẢNH

NGƯỜI
NHẬP CẢNH

Nộp giấy chứng nhận kiểm tra (bản sao) cho đại sứ quán, v.v.

・Cơ sở an toàn, v.v. cho
Cách ly
・Chuẩn bị cho các hành
động / hoạt động cụ thể
(vận chuyển dự trữ, quy
trình thử nghiệm, v.v.)

Chịu trách nhiệm
về các Biện pháp
đối phó COVID-19

SAU KHI NHẬP CẢNH

・Theo dõi sức khỏe (nhiệt độ cơ thể, v.v.) trong 14
ngày trước khi nhập cảnh
・Làm kiểm tra PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành

*Từ ngày 30/11/2021 đến 31/12/2021, tạm
dừng nhập cảnh mới dựa theo biện pháp mới
liên quan đến đi lại Quốc Tế (Điều 19)

TỔ CHỨC TIẾP
NHẬN

TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH

*Thủ tục áp dụng cho các biện pháp nới lỏng hạn chế nhập cảnh mới và các biện pháp rút ngắn thời gian chờ đợi 14 ngày

