
Mga Bagong Hakbang Ukol Sa Paglakbay Tawid-Dagat

Mga Bagong Hakbang
① Ang pagluwag sa mahigpit na pagkilos para sa mga nabakunahan na, na papasok ng Japan na nasa ilalim ng 

pangangasiwa nang mga tatanggap gaya ng mga kumpanya
(10 araw na quarantine → 3 araw na quarantine + 7 araw na bawal lumabas )

② Pagluwag sa mahigpit na Tawid-Dagat na paglakbay para sa mga bagong Bayagang Dayuhang papasok ng Japan
(May permiso para sa mga maikling panahon na negosyo o pang matagalang pagtigil)

Sakop sa bagong
hakbangin ①

3 araw na quarantine 
pagkapasok + 7 araw na

Bawal lumabas

Sakop sa kasalukuyang
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Mga Hapones Na Pabalik Ng Japan
Mga Banyagang Muling Pabalik Ng Japan

⃝ Nasa ilalim ng pangangasiwa mula sa
tumanggap na kumpanya (Paaralan, 
employer, atbp.)

⃝ Kumpletong Bakuna
⃝ Biyahe dahil sa Negosyo, atbp.
⃝ ‘Di itinalagang Bansa/Rehiyon o 3 

araw na designation

⃝ Nasa ilalaim ng pangangasiwa mula sa
tumanggap na kumpanya (Paaralan, 
employer,atbp.)

⃝ Kumpletong Bakuna
⃝ Biyahe dahil sa NegosyoTravel, atbp.
⃝ ‘Di itinalagang Bansa/Rehiyon o 3 

araw na designation

Mga Banyagang Bagong Papasok Ng Japan Sa Ilalim
Ng Pangangasiwa Ng Tatanggap Na Organisasyon

(Short Term Business / Long Term Stay)

*From 30th November, 2021, to 31 December, 2021, new entries based on the new measures  
regarding cross-border travel (19) will be suspended



① Depende sa panganib ng Bansang tutuluyan, karagdagang paghihintay at pagsusuri ay gaganapin sa ibibigay na tuluyang lugar mula sa Direktor ng 
himpilan ng quarantine.

② Matapos makumpirma ang negatibong resulta, maaari nang lumipat sa lugar( o bahay) na puedeng ipagpatuloy ang health follow-up hanggang
matapos ang 14 na araw mula sa pagdating..

③ Para sa mga Nabakunahan na (Kaliban ang mga tumigil na sa mga itinalagang Bansa O Rehiyon ng 10 o 6 na araw) ang panahon ng 
quarantine sa mga itinalagang lugar, bahay atbp., at ang health follow-up ay maaaring mapaigsi. 

Mga Hakbang Ng Pangkasalukuyang Border
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Overseas Entrants (HCO)
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*Some testing sites / institutions may take several days to get test results, so be sure to check before taking the test.

Negatibo

⇒

Pagpasok
(Airport)

TEST

TEST
Negatibo

⇒
Negatibo

⇒
TEST

TEST
Negatibo

⇒
TEST

TEST
Negatibo

⇒
Negatibo

⇒
TEST

TEST
Negatibo

⇒
Negatibo

⇒
TEST

Negatibo

⇒

Negatibo

⇒

Negatibo

⇒

Negatibo

⇒
Negatibo

⇒
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3-Araw Itinalagang
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6-Araw Itinalagang
Bansa/Rehiyon

Quarantine sa
bahay at atbp.

(REF)Para sa mga bagong listahan ng itinalagang mga Bansa/rehiyon, Paki tingnan ang Ministry of Foreign Affairs Overseas Safety 
homepage.https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html (Nihonggo)

Itinalagang lugar ng Quarantine ng Direktor ng himpilan

(Walang Pangangasiwang Kailangan
Mula Sa Tatanggap Na Organisasyon)

72 oras
bago

lumipad

Pagpaigsi ng  
quarantine 

matapos ang   
Day 10 Test

Negatibo

⇒
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⇒

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html


*Ilang suriang lugar / institusyon ay bibilang ng ilang araw bago makuha ang resulta, i-check muna ito bago magpating

Pagpasok ayon Sa Bagong Mga Hakbangin Tungkol Sa Paglakbay Tawid-Dagat
(Pagpapaluwag Ng Mga Kilos Na Bawal)

TEST TEST

• Mga gawaing naaayon sa
planong naaprubahan na ng
wastong Kagawaran

• Pamamahala ng tatanggap na
organisasyon

• Follow-Up ng Health Monitoring 
Center para sa mga papasok na
Dayuhan (HCO)

TEST

＜Mga mangyayari mula pagpasok sa Japan hanggang maitaas ang quarantine (para sa mga pinaka
maigsing pagtigil) ＞

＜Mga Halimbawang Gawain na naging possible dahil sa pagluwag ng mga
kabawalanExamples of activities made possible by the relaxation of behavioral 
restrictions＞
Klase ng Kilos Hakbanging dapat pagsamahin

Magbiyahe Ng Pampubliko

• Magbiyahe gamit ang ilang mga sumusunod na may paunang reserbasyon: domestic aircraft, tren (limitado sa Shinkansen at limited express trains na may 
reserbadong upuan), buses (limitado para sa may reserbadong upuan ), barkong pampasahero (limitado sa barko na may pribadong kuarto o reserbadong upuan), 
Mga taxi (limitado sa mga sasakyang kung saan may partisyon ang pasahero mula sa drayber)

• Dapat madaliang pasuri bago magbiyahe, ang pagkain at pag-inom ay dapat panatilihing sapat lamang (iwasang magsalita habang umiinom, kumain ng tahimik, at 
iwasang uminom ng alak) atbp.

Pagsali sa mga Pulong at 
mga pagdiriwang, atbp.

• Dapat madaliang pasuri bago sumali
• Kung may kainan o inuman, sundin ang mga patakaran na ibinigay ng nag-organisa

Paggamit ng mga restawran
/pagkain na may kasama

• Dapat na una ang madaliang pagsuri, gumamit ng third-party na certified establishments, bilang patakaran, gumamit ng mga pribadong kuartoro, at dapat panatilihing
sapat lamang ang pag-inom ng alak

• Matapos kumain kasama ang mga lokal na residente, lahat ng mga sumali ay dapat mag-monitor ng kalusugan ( temperatura., sintomas, atbp.) hanggang 10 araw

Trabaho / Training • Mga gawain at practical training na kailangan ng pisikal na kontak sa ibang tao ay bawal. Siguraduhin ang social distancing, tamang bentilasyon, at iba pang hakbangin
upang mapigilan ang impeksyon

○ Ang mga papasok na dayuhan na makakasunod sa lahat mula ➀ ~ ➂, at kung sinong tatanggap na organisasyon (Kumpanya, paaralan, atbp.) ay  
iaaplay sa angkop na Kagawaran o ahensiya bago mai-screen, ay magiging karapat-dapat para mapaluwag ang mga kilos na ipinagbabawal.

① Pabalik na mga Hapones, Mga Banyagang muling pabalik ng Japan na may status of residence, Mga Banyagang Dayuhan na bagong
papasok sa maiksing panahon (3 buwan o kulang) dahil sa Negosyo, o mga Banyagang Dayuhan na bagong papasok para sa
matagalang pagtigil kung saan natanggap ng Kagawaran ang kanilang kalagayan upang mabigyan ng pagpapaluwag.

② Walang nangyaring pagtigil ng 10-araw at  6-araw sa itinalagang Bansa o rehiyon sa loob ng 14 na araw bago sa pagpasok. 
③ Kumpletong Bakuna
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Ang mga Banyagang Dayuhan na hindi karapat-dapat para sa pagpapaluwag ng mga kilos na bawal habang nasa quarantine
matapos makapasok ng Japan: Pinapayagan ang mga panandaliang pagtigil(3 buwan o kulang) pang negosyo /pangkalakal na
layunin o pang-matagalan na pagtigil, hangga’t ang tatanggap na organisasyon(kumpanya, paaralan, atbp.) ay magbibigay nang
mga tamang aplikasyon sa wastong Kagawaran o ahensya bago pumasok ng Japan.

＜ Mga mangyayari mula pagpasok sa Japan hanggang maitaas ang quarantine ＞
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Quarantine at lugar na itinalaga nang tatanggap na organisasyon o bahay, atbp.

Pagpasok Ayon Sa Mga Bagong Hakbangin Tungkol Sa Paglakbay Tawid-Dagat (wa
pagpapaluwag ng mga kilos na bawal)
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*Ilang suriang lugar / institusyon ay bibilang ng ilang araw bago makuha ang resulta, i-check muna ito bago magpatingin.
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