
 (91-)کووید اجرایی در مرزها به منظور جلوگیری از گسترش ویروس جدید کروناتدابیر

 

 منع اجازه ورود -9

تباع خارجی که در دسته ا به 1۱ بند 1 پاراگراف 5 ماده طبق قانون كنترل مهاجرت و شناسايي پناهندگان ژاپن،، اضرحدر حال 

 مگر اينکه شرايط استثنايی وجود داشته باشد. شدنخواهد داده  زير قرار دارند اجازه ورود به ژاپن 

 قامت داشته اند:ا زیر یاز کشورها / مناطق / شهرها / استانها یکیدر قبل از درخواست ورود روز 91 یکه طی اتباع خارج (9)

که با  شود( یورود در آن اعمال نم يتکه ممنوع یکشورها و مناطق شامل ) یاتباع خارج از وروددر قاعده کلی،  فرماييد توجه

که شامل ممنوعيت ورود به ژاپن هستند وارد  کشور يا منطقه ای 111يکی از از طريق با پرواز ترانزيت هدف سوخت گيری يا 

 جلوگيری ميشود. نيز ژاپن خواهند شد،

 یاسآ

 يتنامو ،يلند، تايوان، تاسنگاپور ،يليپين، ف، پاکستانيومالد ،ی، مالزکره یجمهور، ی، اندونز، هندين، چی، برونئبنگالدش

 

 اقیانوسیه

 يوزيلند، ناستراليا

 

 یشمال آمریکای

 يکامتحده آمر ياالت، اکانادا

 

 یبو کارائ ینالت آمریکای

، اکوادور، السالوادور، ينيکندوم ی، جمهورينيکا، دوميا، کلمبيلی، شيل، برزيویو باربودا، باهاما، باربادوس، بول يگوا، آنتآرژانتين

 ، اروگوئهيسو نوو يستوفر، پاناما، پرو، سنت کريکهندوراس، مکز

 

 اروپا

چک،  ی، قبرس، جمهوری، بلغارستان، کرواسينو هرزگو ی، بوسنيک، بالروس، بلژيجانآذربا، يش، آندورا، ارمنستان، اترآلبانی

 يختن، لونی، لتيزستان، قزاقستان، کوزوو، قرقيتاليا، ايرلند، ايسلند، مجارستان، ايونان، فنالند، فرانسه، آلمان، یدانمارک، استون

، ی، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانیشمال يه، موناکو، مونته نگرو، هلند، مقدونی، لوکزامبورگ، مالت، مولداويتوانی، ليناشتا

 يکان، واتيتانيا، برين، اوکرايکستان، تاجيس، سوئد، سوئيا، اسپانی، اسلوونی، صربستان، اسلواکينو، سن ماريهروس

 

 خاورمیانه



 ی، امارات متحده عربيه، ترکی، عمان، قطر، عربستان سعوديت، کويران، ايل، اسرائين، بحرافغانستان

 

 آفریقا

، مراکش، يس، موريسائوب ينه، گينهگابن، غنا، گ، يیاستوا ينه، مصر، گيبوتیکنگو، ج يکدموکرات ی، جمهورعاج ورد ، ساحل کابو

 یجنوب يقای، آفر ينسيپه و پرمتوسائو

 

 اتباع خارجی که گذرنامه چین صادره در استان هوبی یا ژجیانگ چین را دارند( 2)

 از مبدا هنگ کنگ بودند  Westerdamاتباع خارجی که در کشتی کروز ( 3)

توجه: در صورتيکه اتباع خارجی با وضعيت اقامت "مقيم دائم"، "همسر يا فرزند تبعه ژاپن"، "همسر يا فرزند مقيم دائم" يا "مقيم بلند 

مدت" )توجه: "مقيم بلند مدت" اصطالح قانونی برای وضعيت اقامت است و نبايد با ساير وضعيت های اقامتی با مجوز اقامت بلند 

تلقی شوند يا خير، بستگی دارد  استثنايیشود.( در حال ورود مجدد به ژاپن باشند، اينکه به عنوان افرادی با شرايط مدت اشتباه گرفته 

به روزی که ژاپن را با مجوز ورود مجدد ترک کرده اند و همچنين کشورها يا مناطقی که سفر کرده اند. اصوالً، اشخاصی که به 

تلقی می شوند، می توانند وارد ژاپن شوند حتی اگر از کشورها يا مناطقی باشند که مشمول ممنوعيت  استثنايیعنوان افراد با شرايط 

 ورود هستند.  

 

با مجوز ورود مجدد ژاپن را ترک کرده اند، اصوالً به  2222آوريل  2. اتباع خارجی با وضعيت اقامت فوق الذکر که تا 1

 شوند. تلقی می  يیاستثناعنوان افراد با شرايط 

 

با مجوز ورود مجدد ژاپن را ترک  2222آوريل  22آوريل و  3. اتباع خارجی با وضعيت اقامت فوق الذکر که بين 2

 13اضافه شدند،  ورود نع اجازهآوريل به اقدامات م 22کشور زير که در تاريخ  1۱کرده بودند، و پس از آن فقط در 

ع می به اقدامات من 22کشوری که در تاريخ  11يا  ورود اضافه شدند جازهنع ابه اقدامات ممی  11کشوری که در تاريخ 

 تلقی می شوند.  یاستثناياضافه شدند، اقامت داشته اند، اصوالً به عنوان افراد با شرايط  ورود اجازه

 

 اضافه شدند( دورو نع اجازهمآوريل به اقدامات  22کشوری که در تاريخ  1۱)

عربی، آنتيگوا و باربودا، اوکراين، عمان، قطر، کويت، عربستان سعودی، جيبوتی، سنت کيتس و نويس، امارات متحده 

 جمهوری دومينيکن، باربادوس، بالروس، پرو، روسيه

 اضافه شدند( دورو نع اجازهممی به اقدامات  11در تاريخ کشوری که  13)

نسيپ، گينه استوايی، باهاما، ي، گينه بيسائو، کلمبيا، سائوتومه و پرنآذربايجان، اوروگوئه، قزاقزستان، کابو ورد، گاب

 هندوراس، مکزيک، مالديو

 اضافه شدند(  دورو نع اجازهممی به اقدامات  22در تاريخ کشوری که  11)

 تاجيکستانافغانستان، آرژانتين، بنگالدش، السالوادور، غنا، گينه، هند، قرقيزستان، پاکستان، آفريقای جنوبی، 

 



لطفاً توجه داشته باشيد اتباع خارجی که در طول بازه های زمانی مذکور، با مجوز ورود مجدد، ژاپن را ترک کرده بودند و 

کشور و منطقه ديگر عالوه بر کشورهای فوق الذکر سفر کرده اند، اصوالً مشمول ممنوعيت های  23همچنين به مابقی 

 ورود می شوند. 

 

ژاپن را ترک کرده  2222می  11آوريل و  22با وضعيت اقامت فوق الذکر که با مجوز ورود مجدد بين . اتباع خارجی 3

کشور  11اضافه شدند يا  دورو نع اجازهممی به اقدامات  11کشور فوق الذکر که در تاريخ  13بودند، و پس از آن فقط در 

اضافه شدند، اقامت داشته اند، اصوالً به عنوان افراد با شرايط  دورو نع اجازهممی به اقدامات  22فوق الذکر که در تاريخ 

 تلقی می شوند.  استثنايی

 

لطفاً توجه داشته باشيد اتباع خارجی که در طول بازه های زمانی مذکور با مجوز ورود مجدد، ژاپن را ترک کرده بودند و 

 نع اجازهممی به اقدامات  11کشوری که در تاريخ  13کشور و منطقه ديگر عالوه بر  22پس از آن همچنين به مابقی 

اضافه شدند، سفر کرده اند، اصوالً  دورو نع اجازهممی به اقدامات  22کشوری که در تاريخ  11اضافه شدند يا  دورو

 مشمول ممنوعيت های ورود می شوند. 

 

ژاپن را ترک کرده  2222می  21می و  11 . اتباع خارجی با وضعيت اقامت فوق الذکر که با مجوز ورود مجدد بين۱

اضافه شدند، اقامت  دورو نع اجازهممی به اقدامات  22کشور فوق الذکر که در تاريخ  11بودند، و پس از آن فقط در 

 تلقی می شوند. استثنايیداشته اند، اصوالً به عنوان افراد با شرايط 

 

لطفاً توجه داشته باشيد اتباع خارجی که در طول بازه های زمانی مذکور با مجوز ورود مجدد، ژاپن را ترک کرده بودند و 

 نع اجازهممی به اقدامات  22کشوری که در تاريخ  11کشور و منطقه ديگر عالوه بر  122پس از آن همچنين به مابقی 

 شمول ممنوعيت های ورود می شوند. اضافه شدند، سفر کرده اند، اصوالً م دورو

 

می يا پس از آن ژاپن را ترک  22. اتباع خارجی با وضعيت اقامت فوق الذکر که با مجوز ورود مجدد در تاريخ 1

 و مشمول ممنوعيت های ورود خواهند شد.  نشده تلقی استثنايیاصوالً به عنوان افراد با شرايط  ،اند کرده

 

 را مالحظه فرماييد. )وزارت دادگستری( سايتلطفاً اين  برای اطالعات بيشتر،

 

 

 . اقدامات قرنطینه2

باال  9از درخواست ورود به ژاپن، از کشورها و مناطق فوق الذکر در بند  یشروز پ 91که در طول  اتباعی( همه 9)

 هستند.  PCRشوند، در حال حاضر مشمول انجام تست  یوارد م

 یستگاها ییسکه توسط ر یروز در مکان 91شود  یشوند خواسته م یکه از همه مناطق وارد م اتباعی( از همه 2)

. نمایند یرخوددا یحمل و نقل عموم یلاز استفاده از وسا یروز ماه م ینگردد، توقف نموده و تا آخر یم یینتع ینهقرنط

 شود.( یدمدت ممکن است تمد ین)ا

 را مالحظه فرماييد. )وزارت بهداشت، کار و رفاه( سايتبرای اطالعات بيشتر، لطفاً اين 

 



 

 ویزا. تعلیق اعتبار 3

 (.اعتبار رواديد های ذکر شده در زير تا آخرين روز ماه ژوئن معلق می شوند. )اين مدت ممکن است تمديد شود

سفارت خانه ها یا  توسط ،2222 سمار 8تا تاریخ  که ورود و ورود و خروج مکرر صادرهویزاهای یک بار  (9)

 اندو جمهوری کره صادر شده  (و ماکائو کنسولگری های ژاپن در چین )شامل هنگ کنگ

 یها یکنسولگر یاتوسط سفارت خانه ها  ،2222 سمار 22 یختا تارکه ورود و ورود و خروج مکرر  بار یک یزاهایو (2)

 :ندصادر شده ا در کشورهای زیرژاپن 

 

 روپاا

 

، يونانفرانسه، آلمان،  ،، فنالندیچک، دانمارک، استون ی، قبرس، جمهوری، کرواسيک، بلغارستان، بلژيشآندورا، اتر

، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، يتوانی، ليناشتا يختن، لی، لتونيتاليا، ايرلند، ايسلندمجارستان، ا

 يکان، واتبريتانيا، يس، سوئد، سوئيا، اسپانی، اسلوونی، اسلواکينو، سان ماریرومان

 

 خاورمیانه

 

 ايران

 

 آفریقا

 

 مصر

 

 یها یکنسولگر یا، توسط سفارت خانه ها 2222 سمار 22 یختا تار که ورود و خروج مکرربار ورود و  یک یزاهایو (3)

 یر صادر شده است:ز یژاپن در کشورها

 

 آسیا

 

 يتنام، ويلند، سنگاپور، تايليپين، فی(، مالزتوجه) ی، اندونزبرونئی

 گواهينامه ثبت لغو رواديد شامل: توجه 

 

 خاورمیانه

 

 ، قطريل، اسرائبحرين

 

 آفریقا

 

 کنگو يکدموکرات جمهوری

 

 یها یکنسولگر یا، توسط سفارت خانه ها 2222 آوریل 2 یخبار ورود و ورود و خروج مکرر که تا تار یک ویزاهای (4)

 :شده است صادر یرزها و مناطق ژاپن در کشور

 

 آسیا

 



 شرقیيمورالنکا، ت ی، نپال، پاکستان، سريانمار، مغولستان، ميو، بوتان، کامبوج، هند، الئوس، مالدبنگالدش

 

 اقیانوسیه

 

 وانواتو، تونگا، تووالو، يماننو، ساموآ، سل ينه، پاالئو، پاپوا گيو، نائورو، نيکرونزی، مارشال، ميريباتی، کيجی، فکوک

 

 یبو کارائ ینالت آمریکای

 

، السالوادور، گرنادا، ينيکندوم ی، کوبا، جمهوريکا، کاستاريا، کلمبيز، باهاما، باربادوس، بلينو باربودا، آرژانت آنتيگوا

، سنت يسو نوو يستوفر، پاراگوئه، پرو، سنت کريکاراگوئه، نيک، مکزيکا، هندوراس، جامائيتی، گواتماال، هائيانگو

 و توباگو، اروگوئه، ونزوئال ينيداد، ترينامسنت، سورين، سنت ويالوس

 

 اروپا

 

 ، ازبکستانين، ترکمنستان، اوکرايکستان، تاجيه، روسيزستان، بالروس، گرجستان، قزاقستان، قرقآذربايجان

 

 خاورمیانه

 

 يمن(، توجه) ی، امارات متحده عربيه، سوری، عربستان سعودين، لبنان، عمان، فلسطيت، عراق، اردن، کوافغانستان

 يدثبت لغو رواد ينامهگواه: شامل توجه

 

 آفریقا

 

، چاد، کومور، یمرکز يقایآفر ی، جمهورورد يپک، کامرون، یفاسو، بوروند ينا، بوتسوانا، بورکين، آنگوال، بنيرلجزاا

، يبريا، لسوتو، ليا، کنيسائوب ينهگ، ينه، غنا، گيا، گابن، گامبيوپی، اتينی، اسواتيتره، اريیاستوا ينه، گيبوتیکنگو، ج یجمهور

، سنگال، ينسيپه و پرمتو، رواندا، سائويجريه، نيجرن ،يبيا، ناميک، موزامبيتانی، موری، مالی، ماداگاسکار، ماالويبیل

 يمبابوه، زيا، توگو، تونس، اوگاندا، زامبيا، سودان، تانزانی، سودان جنوبیجنوب يقای، آفری، سوماليرالئون، سيشلس

 

 

 ویزا یتاقدامات معاف یقتعل .1

که تحت  یدر آمده است، افراد يقبه طور موقت به حالت تعل يربا کشورها و مناطق ذکر شده در ز يزاو يتآنجا که اقدامات معاف از

اين مدت ) شوند. یم اجراروز ژوئن  يناقدامات تا آخر ين. ايرندبگ يزااقدامات قرار دارند موظفند قبل از مراجعه به ژاپن و ينا

 (.ممکن است تمديد شود

 

 :یرتوافق شده با ژاپن و کشورها و مناطق ز ویزا یتاقدامات معاف (1)

 آسیا

بنگالدش، برونئی، کامبوج، هنگ کنگ، هند، اندونزی، جمهوری کره، الئوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، ميانمار، 

 پاکستان، سنگاپور، تايلند، ويتنام

 

 اقیانوسیه



 سليماننائورو، پاالئو، پاپوا گينه نو، ساموا، 

 

 آمریکای التین و کارائیب

آرژانتين، باهاما، باربادوس، کلمبيا، کاستاريکا، جمهوری دومينيکن، السالوادور، گواتماال، هندوراس، مکزيک، پاراگوئه، 

 پرو، سورينام، اوروگوئه

 

 اروپا

لغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آندورا، اتريش، آذربايجان، بلژيک، ب

گرجستان، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، قزاقستان، لتونی، ليختن اشتاين، ليتوانی، لوکزامبورگ، مالت، 

، اسپانيا، سوئد، سوئيس، ترکمنستان، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، سان مارينو، اسلواکی، اسلوونی

 ، ازبکستان، واتيکانبريتانيااوکراين، 

 

 خاور میانه

 اسرائيل، ايران، عمان، قطر، امارات متحده عربی

 

 آفریقا

 لسوتو، تونس

 

APEC (ABTC )( اعطا شده توسط دولت ژاپن به کارت سفر تجاری ویزاجواز صالحیت )برای مثال، معافیت های  -( اعتبار پیش2)

 صادره در کشورها و مناطق زیر نیز معلق می گردد. 

برونئی، چين، هنگ کنگ، اندونزی، جمهوری کره، مالزی، مکزيک، پاپوا گينه نو، پرو، فيليپين، روسيه، سنگاپور، تايلند، 

 ويتنام

 

 

 . محدودیت های فرودگاه ها/ بنادر برای ورود5

وازهای مسافری از چين و جمهوری کره را فقط به فرودگاه بين المللی ناريتا و فرودگاه ( دولت ژاپن فرودگاه های ورودی برای پر1)

 بين المللی کانسای محدود می کند و از شرکت های هواپيمايی ذيربط درخواست می کند که از اين محدوديت پيروی کنند.

 

معلق می کند و از شرکت های ذيربط درخواست می کند ( دولت ژاپن حمل و نقل مسافر با کشتی از مبدا چين و جمهوری کره را 2)

 که از اين تعليق پيروی کنند.

 

( از شرکت های هواپيمايی ذيربط درخواست می شود به منظور حصول اطمينان از اجرای مناسب اقدامات قرنطينه، از طريق 3)

به ژاپن را محدود نمايند. به منظور اطمينان از  تعداد مسافران ورودی ،اقداماتی مانند کاهش تعداد پروازهای مسافری ورودی



بازگشت بدون مشکل به ژاپن برای شهروندان ژاپنی يا مسافران خارجی خواستار بازگشت، حمايت مناسب از جمله ارائه اطالعات و 

 نکات مشورتی انجام خواهد شد. 

 

 (.مکن است تمديد شود( اين اقدامات تا آخرين روز ماه ژوئن پابرجا خواهد بود. )اين مدت م۱)

 

  

 

 

 


