
 (91-یدکوو کرونا ) یدجد یروساز گسترش و یریدر مرزها به منظور جلوگ یراجراییتداب

  

 منع اجازه ورود -9 

به اتباع خارجی که در دسته  11بند  1پاراگراف  5ماده  طبق قانون كنترل مهاجرت و شناسايي پناهندگان ژاپن،، ضردر حال حا

  شد مگر اينکه شرايط استثنايی وجود داشته باشد. نخواهدند اجازه ورود به ژاپن  داده زير قرار دار

 اقامت داشته اند:  یراز کشورها / مناطق ز یکیروز قبل از درخواست ورود در 91اتباع خارجی که طی  (9)

 

که با هدف  شود( یاعمال نم ها آن برایورود  يتکه ممنوع یکشورها و مناطق ازی )اتباع خارجورود  ازکه  فرماييد توجه

زير که شامل ممنوعيت ورود به ژاپن هستند وارد ژاپن می کشور يا منطقه  151 يکی ازاز طريق ت سوخت گيری يا ترانزي

 اما آنهايی که وارد آن کشورها يا مناطق شوند، شامل ممنوعيت ورود خواهند بود. شود. مینجلوگيری  وند،ش

 یاسآ  

 ،يلند، تايوان سنگاپور، تا ،يليپينپاکستان، فنپال، ، يومالد ،یکره، مالز ی، جمهوریاندونز، هند، ين، چیبرونئ بوتان،، بنگالدش

 يتنامو

  

  اقیانوسیه

  استراليا، نيوزيلند

  

  یشمال آمریکای

  کانادا، اياالت متحده آمريکا

  

  یبو کارائ ینالت آمریکای

دومينيکن،  یدومينيکا، جمهورکاستاريکا، کوبا،  کلمبيا، ی،برزيل، شيل ی،بوليو بليز،آنتيگوا و باربودا، باهاما، باربادوس،  آرژانتين،

 يتسسنت کپرو، پاراگوئه، پاناما، يکاراگوئه، نمکزيک، يکا، جامائهندوراس، يتی، هائيان، گو، گواتماال گرنادا، اکوادور، السالوادور،

  ، ونزوئالاروگوئه ينيداد و توباگو،ترسورينام، ،  ينو گرناد ينسنتسنت و، يسو نو

  

  اروپا

چک،  یقبرس، جمهور ی،و هرزگوين، بلغارستان، کرواس یبالروس، بلژيک، بوسن آذربايجان،، آندورا، ارمنستان، اتريش ی،آلبان

 ی،آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، قزاقستان، کوزوو، قرقيزستان، لتون گرجستان، فنالند، فرانسه، ی،دانمارک، استون

 یپرتغال، رومانمقدونيه شمالی، نروژ، لهستان، ، موناکو، مونته نگرو، هلند ی،لوکزامبورگ، مالت، مولداو ی،اشتاين، ليتوان ليختن

  واتيکان ازبکستان، يا، سوئد، سوئيس، تاجيکستان، اوکراين، بريتانيا،اسپان ی،اسلوون ی،، صربستان، اسلواکن مارينواسروسيه، 



  

  خاورمیانه

  یترکيه، امارات متحده عرب ی،قطر، عربستان سعودفلسطين، عمان،  لبنان، کويت،عراق،  بحرين، اسرائيل، ايران، افغانستان،

  

  آفریقا

گينه ی، مصر، دموکراتيک کنگو، جيبوت یساحل عاج، جمهور، اتحاد قمر، مرکزی یآفريقا کامرون، ، ورد يپکبوتسوانا، الجزاير، 

موريس،  ،يتانیمور ماالوی، ليبريا، ليبی، ماداگاسکار، لسوتو،کنيا،  ، گينه بيسائو،غنا، گينه گامبيا، گابن، اتيوپی،، ينیسواتا ی،استواي

 سودان جنوبی،، آفريقای جنوبیسنگال، سيرالئون، سومالی، ، سائوتومه و پرينسيپ رواندا،جمهوری کنگو،  نيجريه،ناميبيا، ، مراکش

 تونس، زامبيا، زيمبابوه، سودان

 

 را دارند  ینچ یانگژج یا یصادره در استان هوب ینکه گذرنامه چ یاتباع خارج (2)

   از مبدا هنگ کنگ بودند Westerdam در کشتی کروز که  یاتباع خارج  (3)

 لطفاً اين صفحه را مالحظه فرماييد.توجه: برای اطالعات بيشتر درباره ورود مجدد اتباع خارجی با وضعيت اقامت، 

ً  اطالعات بيشتر، برای  .را مالحظه فرماييد (یسايت )وزارت دادگستراين  لطفا

  

 ینهاقدامات قرنط .2 

 باال وارد می 9از کشورها و مناطق فوق الذکر در بند  ژاپن،روز پیش از درخواست ورود به  91( همه اتباعی که در طول 9)

 هستند.  PCRشوند، در حال حاضر مشمول انجام تست 

 یستگاها ییسکه توسط ر یمکانروز در  91شود  یشوند خواسته م یکه از همه مناطق وارد م یاز همه اتباع در حال حاضر( 2)

 . یندنما یخوددار یحمل و نقل عموم یلاستفاده از وسااز  و گردد، توقف نموده یم یینتع ینهقرنط

  .معرفی شود PCR تستجای به  ديگری پس از رسمی شدن آن،تست روش ممکن است در آينده  توجه:

ً  ،اطالعات بيشتر یبرا  را مالحظه فرماييد.  بهداشت، کار و رفاه( تسايت )وزاراين  لطفا

  

  یزااعتبار و یقتعل . 3

 شوند. یمعلق مده در زير ذکر ش یرواديد ها اعتبار در حال حاضر

ژاپن  یها یکنسولگر یاتوسط سفارت خانه ها ، 2222 مارس 8تاریخ که تا  ار ورود و ورود و خروج مکررب یک یزاهایو (9)

 کره صادر شده اند  ی)شامل هنگ کنگ و ماکائو( و جمهور یندر چ

 

 یها یکنسولگر یاتوسط سفارت خانه ها ، 2222مارس  22تاریخ  که تا ربار ورود و ورود و خروج مکر یک یزاهایو (2)

 صادر شده اند یرز یژاپن در کشورها



  

  اروپا

، مجارستان، فرانسه، آلمان، يونان، فنالند ی،چک، دانمارک، استون یقبرس، جمهور ی،بلژيک، کرواس آندورا، اتريش، بلغارستان، 

مارينو،  سان ی،رومان د، نروژ، لهستان، پرتغال،، هلنولوکزامبورگ، مالت، موناک ی،ليختن اشتاين، ليتوان ی،ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لتون

  بريتانيا، واتيکان  ،اسپانيا، سوئد، سوئيس ی،اسلوون ی،اسلواک

   خاورمیانه

  ايران

  آفریقا

  مصر

 یها یکنسولگر یا، توسط سفارت خانه ها 2222مارس  27 یخبار ورود و ورود و خروج مکرر که تا تار یک یزاهایو (3)

 صادر شده اند یرز یژاپن در کشورها

  آسیا

 فيليپين، سنگاپور، تايلند، ويتنام  ی،)توجه(، مالز یاندونز برونئی، 

  شامل گواهينامه ثبت لغو رواديد :توجه

  

  خاورمیانه

  بحرين، اسرائيل، قطر 

  آفریقا 

  دموکراتيک کنگو جمهوری 

ژاپن  یها یکنسولگر یا، توسط سفارت خانه ها 2222آوریل  2یخ بار ورود و ورود و خروج مکرر که تا تار یک یزاهایو (1)

 صادر شده اند یرز یدر کشورها

   آسیا

  یالنکا، تيمورشرق یبوتان، کامبوج، هند، الئوس، مالديو، مغولستان، ميانمار، نپال، پاکستان، سر بنگالدش،

   اقیانوسیه

  گينه نو، ساموآ، سليمان، تونگا، تووالو، وانواتو آنائورو، نيو، پاالئو، پاپو ی،مارشال، ميکرونز ی،کيريبات ی،فيج کوک،

  یبو کارائ ینالت آمریکای

دومينيکن، السالوادور، گرنادا، گويان،  یو باربودا، آرژانتين، باهاما، باربادوس، بليز، کلمبيا، کاستاريکا، کوبا، جمهور آنتيگوا

و  ، سنت لوسيا، سنت وينسنتويسو ن يتسسنت کوئه، پاراگوئه، پرو، هندوراس، جامائيکا، مکزيک، نيکاراگ ی،گواتماال، هائيت

  ، سورينام، ترينيداد و توباگو، اروگوئه، ونزوئال ينگرناد



  اروپا

  قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان، اوکراين، ازبکستانآذربايجان، بالروس، گرجستان، قزاقستان،  

  خاورمیانه

 (، يمنتوجه) یسوريه، امارات متحده عرب ی،افغانستان، عراق، اردن، کويت، لبنان، عمان، فلسطين، عربستان سعود

  : شامل گواهينامه ثبت لغو رواديدتوجه

  آفریقا 

 یجمهور چاد، کومور، ی،مرکز یآفريقا یکامرون، کيپ ورد، جمهور ی،آنگوال، بنين، بوتسوانا، بورکينا فاسو، بوروند الجزاير،

ماداگاسکار،  ی،ليب ،ينه بيسائو، کنيا، لسوتو، ليبريا، گگابن، گامبيا، غنا، گينه ی،اتيوپ ی،اريتره، اسواتين ی،گينه استواي ی،کنگو، جيبوت

 ی،سيشل، سيرالئون، سومال و پرينسيپ، سنگال، تومهنيجر، نيجريه، رواندا، سائو، موزامبيک، ناميبيا ی،موريتان ی،مال ی،ماالو

  سودان، تانزانيا، توگو، تونس، اوگاندا، زامبيا، زيمبابوه ی،سودان جنوب ی،جنوب یآفريقا

 

  یزاو یتاقدامات معاف یقتعل .1 

که تحت  یآنجا که اقدامات معافيت ويزا با کشورها و مناطق ذکر شده در زير به طور موقت به حالت تعليق در آمده است، افراد از

 وند. ش یاين اقدامات اجرا م در حال حاضراين اقدامات قرار دارند موظفند قبل از مراجعه به ژاپن ويزا بگيرند. 

  

 یرپن و کشورها و مناطق زتوافق شده با ژا یزاو یتاقدامات معاف (9)

  آسیا

مغولستان، ميانمار، پاکستان،  ی،کره، الئوس، ماکائو، مالز یجمهور ی،کامبوج، هنگ کنگ، هند، اندونز ی،برونئ بنگالدش،

  سنگاپور، تايلند، ويتنام

  اقیانوسیه 

  ، سليمانآگينه نو، سامو آنائورو، پاالئو، پاپو

  یبو کارائ ینالت آمریکای 

دومينيکن، السالوادور، گواتماال، هندوراس، مکزيک، پاراگوئه، پرو،  یباهاما، باربادوس، کلمبيا، کاستاريکا، جمهور آرژانتين،

  سورينام، اوروگوئه

  اروپا 

فنالند، فرانسه، گرجستان،  ی،چک، دانمارک، استون یقبرس، جمهور ی،اتريش، آذربايجان، بلژيک، بلغارستان، کرواس آندورا،

لوکزامبورگ، مالت، موناکو، هلند، نروژ،  ی،ليختن اشتاين، ليتوان ی،لمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، قزاقستان، لتونآ

  اسپانيا، سوئد، سوئيس، ترکمنستان، اوکراين، بريتانيا، ازبکستان، واتيکان ی،اسلوون ی،سان مارينو، اسلواک مانی،لهستان، پرتغال، رو

  یانهمخاور 

 یايران، عمان، قطر، امارات متحده عرب اسرائيل،



  آفریقا

  لسوتو، تونس

 APEC (ABTC) ی( اعطا شده توسط دولت ژاپن به کارت سفر تجاریزاو یها یتمثال، معاف ی)برا یتجواز صالح -یشعتبار پا (2)

  دد.گر یمعلق م یزن یرصادره در کشورها و مناطق ز  

  گينه نو، پرو، فيليپين، روسيه، سنگاپور، تايلند، ويتنام آمکزيک، پاپو ی،کره، مالز یجمهور ی،چين، هنگ کنگ، اندونز برونئی،

 

 ورود یفرودگاه ها/ بنادر برا یها یتمحدود .5

ناريتا و  یکره را فقط به فرودگاه بين الملل یجمهور يااز چين  یمسافر یپروازها یبرا یورود یدولت ژاپن فرودگاه ها ( 1)

  .کنند یکند که از اين محدوديت پيرو یذيربط درخواست م یهواپيماي یکند و از شرکت ها یمحدود م یکانسا یفرودگاه بين الملل

 یبط درخواست مذير یکند و از شرکت ها یکره را معلق م یجمهور يااز مبدا چين  یدولت ژاپن حمل و نقل مسافر با کشت ( 2) 

  .کنند یکند که از اين تعليق پيرو

 مناسب اقدامات قرنطينه، از طريق یشود به منظور حصول اطمينان از اجرا یذيربط درخواست م یهواپيماي یاز شرکت ها (3) 

 منظور اطمينان ازدود نمايند. به به ژاپن را مح یتعداد مسافران ورود ی، ورود یمسافر یمانند کاهش تعداد پروازها یاقدامات

خواستار بازگشت، حمايت مناسب از جمله ارائه اطالعات و  یيا مسافران خارج یشهروندان ژاپن یبدون مشکل به ژاپن برا بازگشت

   شد.انجام خواهد  ینکات مشورت

  ود.پابرجا خواهد باقدامات اين  در حال حاضر (4)

 


