Hướng dẫn cho du học sinh nước ngoài
nhập cảnh vào Nhật Bản
tuân theo các quy định về phòng chống
lây nhiễm Covid-19
Dưới đây là những thông tin cập nhật ngày 1/11/2020.
Nội dung cụ thể có thể sẽ thay đổi tùy vào tình hình và thời điểm, vì vậy hãy liên lạc đến trường học hoặc cơ quan đơn vị tiếp
nhận bạn để hỏi thêm chi tiết.

Step 1. Những việc cần làm ở nước sở tại

①Nộp "Thư đồng ý về việc cung cấp thông tin vị trí"
・Tên gọi của hồ sơ:
"Thư đồng ý về việc cung cấp thông tin vị trí"

Sample

・Cách lấy hồ sơ:
Lấy từ trường đang theo học v.v…
・Nơi nộp hồ sơ:
Trường học hoặc cơ quan đơn vị tiếp nhận bạn.
・Lý do nộp:
Vì đã được quy định trong nội dung 2 - (1) - ス trong Giấy
cam kết, là một trong những giấy tờ cần thiết để xin visa du
học (xem ở trang tiếp theo).

②Lấy tư cách lưu trú (visa) du học
・Hãy đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán
Bản tại nước sở tại để lấy visa.

Nhật

・Những hồ sơ cần thiết để xin visa bao gồm:
1. Đơn xin cấp visa (có dán ảnh)
2. Hộ chiếu
3. Giấy chứng nhận tư cách lưu trú
4. Giấy phép nhập học
5. 2 bản photo của Giấy cam kết

Giải thích chi
tiết ở trang
tiếp theo

Hãy xác nhận thêm với Đại sứ quán Nhật Bản tại
nước sở tại.

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Giấy phép nhập học

Giấy cam kết (bản photo)

Sample

Giấy cam kết này thể hiện cam kết của trường học (hoặc cơ quan tiếp nhận bạn) đối với
chính phủ Nhật Bản về việc nắm bắt thông tin về những hoạt động của người nhập cảnh.
URL: https://www.mofa.go.jp/files/100135223.pdf

③Theo dõi sức khỏe 14 ngày trước khi xuất cảnh
・Hãy ghi lại nhiệt độ cơ thể của 14 ngày
trước khi vào Nhật Bản.
・Hãy hủy lịch bay nếu có các triệu chứng
của Covid-19 như sốt trên 37.5℃, có bất
thường ở cơ quan hô hấp, hoặc cảm thấy
mệt mỏi v.v...

④Hãy đặt vé máy bay.
・Hãy cố gắng chọn chuyến bay đến nơi
vào buổi sáng.
・Khả năng được nhập cảnh trong ngày
sau khi kiểm tra PCR ở sân bay là sẽ rất
cao.

⑤ Lấy "Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19".
・Tên gọi của hồ sơ:
Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19
・Cách lấy hồ sơ (download)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
・Hãy đến bệnh viện ở nước sở tại để làm xét nghiệm
trước khi nhập cảnh vào Nhật trong vòng 72 tiếng
đồng hồ.
・Hãy dùng mẫu hồ sơ đã định.
Cần có ký tên hoặc đóng dấu của bác sĩ.
・Hồ sơ này sẽ nộp ở sân bay phía Nhật Bản.

⑥Mua Bảo hiểm y tế thương mại
・Hãy mua Bảo hiểm y tế thương mại.
・Hãy chuẩn bị giấy tờ chứng minh bạn đã mua Bảo
hiểm y tế thương mại.
・Những người đang tham gia bảo hiểm y tế công của
Nhật thì việc có tham gia bảo hiểm y tế thương mại
hay không là tùy ý.

⑦Cài đặt phần mềm xác nhận tiếp xúc
・Hãy cài đặt phần mềm xác nhận tiếp xúc
COCOA.
・Khi nhập cảnh sẽ có phần kiểm tra bạn
đã cài đặt phần mềm chưa.

（URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/residence_truck.pdf
Trang thứ 19, 22 của phần "Về những thủ tục theo diện cư trú" ）

⑧Cài đặt phần mềm bản đồ
・Hãy cài đặt phần mềm bản đồ.
・Cần phải lưu lại thông tin vị trí trong vòng 14 ngày
sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
・Khi nhập cảnh sẽ có phần kiểm tra bạn đã cài đặt
phần mềm chưa.

（URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/residence_truck.pdf
Trang thứ 19, 23 của phần "Về những thủ tục theo diện cư trú" ）
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①Nộp "Thư đồng ý về việc cung cấp thông tin vị trí"
②Lấy tư cách lưu trú (visa) du học
③Theo dõi sức khỏe 14 ngày trước khi xuất cảnh
④Hãy đặt vé máy bay.
⑤Lấy "Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19".
⑥Mua Bảo hiểm y tế thương mại
⑦Cài đặt phần mềm xác nhận tiếp xúc
⑧Cài đặt phần mềm bản đồ

Khi bạn đánh
dấu ☑ xong
hết thì việc
chuẩn bị cũng
hoàn tất.

Đừng quên những việc dưới đây!
－Bảng kiểm tra hồ sơ cần mang sang Nhật－
□ Hộ chiếu
□ Giấy cam kết
□ Giấy phép nhập học
□ Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19
□ Giấy tờ chứng minh đã mua Bảo hiểm y tế thương mại
□ Đơn đăng ký giấy phép cho làm thêm

http://www.moj.go.jp/content/001293686.xlsx

Step 2. Những việc làm trên máy bay

① Điền vào Bảng câu hỏi
・Tên gọi của hồ sơ:
QUESTIONNAIRE (Bản câu hỏi)

・Hãy điền vào Bảng câu hỏi sẽ được phát trên máy
bay.
・Ở mục "Contact Address in Japan", hãy điền thông
tin trường học sẽ tiếp nhận bạn.
・Hãy hỏi tiếp viên hàng không nếu có điều gì bạn
không rõ về bảng câu hỏi.

Step 3. Đến Nhật Bản rồi thì sẽ làm gì ?

Những việc sẽ làm sau khi xuống máy bay

①Xét nghiệm PCR
・Bạn sẽ được xét nghiệm PCR tại sân bay.
・Thời gian cho đến khi có kết quả là từ 2 tiếng cho đến 2 ngày.
・Trong trường hợp trong ngày không có kết quả thì sẽ di
chuyển đến khách sạn cho chính phủ Nhật chỉ định hoặc đến
một địa điểm lưu trú do nhà trường chỉ định.

②Nộp tất cả hồ sơ cần thiết ở trạm kiểm dịch
của sân bay
Hãy nộp những hồ sơ sau ở trạm kiểm dịch của sân bay.
1）Giấy cam kết
→ là hồ sơ do nhà trường cung cấp.
2） Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19
→là hồ sơ cần lấy từ bệnh viện trước khi đến Nhật.
(mẫu hồ sơ do nhà trường cung cấp)
3）QUESTIONNAIRE (Bảng câu hỏi)
→ Được phát trên máy bay.

③Kiểm tra nhập cảnh → Nhận hành lý
・Sau khi nhận kết quả xét nghiệm PCR thì
sẽ đến phần Kiểm tra nhập cảnh.
Hãy cài đặt ứng dụng SNS LINE vào máy
của bạn.

・Sau khi xong phần Kiểm tra nhập cảnh thì
mới có thể nhận hành lý.

④Di chuyển từ sân bay đến địa điểm cư trú
・Không thể sử dụng những phương tiện giao thông công cộng như tàu điện,
xe bus, taxi v.v...
・Về phương tiện di chuyển thì hãy liên hệ với nhà trường.

⑤Thời gian 14 ngày cách ly
• Hãy tránh ra ngoài và tiếp xúc với người khác trong thời gian 14 ngày tính
từ sau ngày nhập cảnh 1 ngày.
• Hãy chọn tạm trú ở những địa điểm có phòng ở, nhà tắm và nhà vệ sinh
riêng (như khách sạn, căn hộ cho thuê ngắn ngày v.v...). Đừng sử dụng
những công trình công cộng (bếp ăn v.v...) ở bên ngoài phòng riêng nếu có.
• Hãy đừng sử dụng nhà hàng ăn uống.

⑥Kiểm tra sức khỏe trong 14 ngày
・Kiểm tra sức khỏe hàng ngày trong thời gian
14 ngày.

Sample

・Trường học hoặc những cơ quan tiếp nhận
bạn có nghĩa vụ phải báo cáo với chính phủ
Nhật Bản về tình hình sức khỏe của bạn trong
vòng 14 ngày.
・Hằng ngày sẽ phải đo nhiệt độ cơ thể, vì vậy
hãy mang theo nhiệt kế.

⑦Bạn có thể tham gia lớp học kể từ ngày thứ 15 sau khi
nhập cảnh.
・Sẽ có rất nhiều việc phải làm từ khi chuẩn bị
cho đến kết thúc 14 ngày cách ly sau khi nhập
cảnh.
・Hãy tận hưởng cuộc sống du học ở Nhật Bản
nhưng cũng đừng quên chú ý đề phòng Covid-19.

