
Explanation about PCR test certificate 

Upon entry/re-entry to Japan, negative COVID-19 test result conducted within 72 hours of the 
departure time is required. 

 This format filled and signed by a hospital is considered to be valid. So, in principle, 
please use this format. 

 If the applicant cannot find a hospital which accepts the above mentioned format, a 
document in an optional format with all the required information in English is 
acceptable, though omitting any of the information listed in below may result in denial 
of permission to entry into Japan in accordance with the Immigration Control and 
Refugee Recognition Act. 

(1) personal information of an applicant (name, passport number, nationality, date of 
birth, sex) 

(2) proof of authenticity of the COVID-19 test result (test method (only limited to the 
test method mentioned in the format), test result, date (and time) of sampling, date of 
test result, date of issuance of the certificate) 

(3) information of hospital (the name and address of hospital /the name of a 
doctor/stamp seal (or sign by doctor) 

 
For detailed/updated information, it is necessary to refer to the web site of Ministry of Foreign 
Affairs of Japan 

www.mofa.go.jp 

www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 
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 PCRتوضیحات در مورد گواهی تست 

 . ساعت قبل از پرواز انجام شده است مورد نیاز است 72که  19-نتیجه منفی تست کوویدزمان ورود/ورود مجدد به ژاپن، 

  شود، معتبر محسوب می شود. بنابراین، اصوالً از این فرمت استفاده  تکمیل و امضاء بیمارستانتوسط  اگراین فرمت

 نمایید. 

 وی تمام اطالعات ارا بیابد که فرمت فوق الذکر را بپذیرد، مدرکی با فرمت اختیاری ح ی نتواند بیمارستانیاگر متقاض

نترل ، طبق قانون ککدام از اطالعاتی که در زیر آمده است است. اما حذف هران انگلیسی قابل قبول بمورد نیاز به ز

 عدم اجازه ورود به ژاپن گردد. ممکن است منجر به مهاجرت و شناسایی پناهندگان، 

 اطالعات فردی متقاضی )نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، ملیت، تاریخ تولد، جنسیت( (1)

)روش تست )تنها محدود به روش تست ذکر شده در این فرمت(، نتیجه  19اثبات صحت نتیجه تست کووید  (2)

 تاریخ نتیجه تست، تاریخ صدور گواهی(تست، تاریخ )و زمان( نمونه گیری، 

 (پزشک)یا امضاء توسط /مهر پزشک/ نام ان)نام و آدرس بیمارست اطالعات بیمارستان (3)

 ، الزم است به سایت وزارت امور خارجه ژاپن مراجعه نمایید.برای اطالعات بیشتر/به روز

www.mofa.go.jp 

www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 
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