มาตรการเปิดให้บค
ุ คลทีม
่ ก
ี ารติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้า
22 กรกฎาคม 2563
1. ชาวต่างชาติที่มี Re-entry Permit หรือที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ที่มส
ี ถานภาพการพานัก
ระยะยาว อื่นๆ
(1) ทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ จะพิจารณาให้ชาวต่างชาติที่มี Re-entry Permit หรือที่จะเดินทางเข้าประเทศ
ญี่ปุ่น ที่มีสถานภาพการพานักระยะยาวเข้าประเทศญี่ปุ่นตามลาดับ เริ่มต้นจากผู้ที่มี Re-entry
Permit ที่ได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตราการ (หมายเหตุ 1)
(2) ผู้เดินทางจะต้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 และอื่นๆ จากประเทศต้นทาง ทางรัฐบาลญี่ปุ่น จะมีการ
พิจารณารายละเอียดเพิม
่ เติมตามมาตรการควบคุมโรคก่อนที่จะเริ่มปฎิบต
ั ิ
(หมายเหตุ 1) ผู้ทไ
ี่ ด้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นทีม
่ ี Re-entry Permit ก่อนทีจ
่ ะมีการบังคับใช้มาตราการ

2. การขยายประเทศ・ภูมิภาค และอื่นๆ ตามขัน
้ ตอนของมาตรการเปิดให้บุคคลที่มก
ี ารติดต่อ
ระหว่างประเทศเดินทางเข้า
ขั้นตอนของมาตรการเปิดให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้า (ตามที่ประชุมครั้งที่ 38
เพื่อยับยั้งไวรัสโคโรน่าทีส
่ านักงานใหญ่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563) แต่ยังคงไว้ของมาตรการคุม
การเดินทางเข้าออกช่องทางพรมแดน (หมายเหตุ 2) ทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ จะดาเนินการชั่วคราว
ตามเงื่อนไขของมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม (หมายเหตุ 3) ทีร่ ะบุไว้ด้านล่าง
(1) ทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ ได้มีการเจรจา เพื่อเริ่มมาตรการกับประเทศ・ภูมิภาคที่การติดเชื้อได้ชะลอลง
ตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง จะเริ่มทยอยเปิดระหว่างรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาด เมื่อมีความพร้อม
แล้ว
กัมพูชา,สิงคโปร์,เกาหลี,จีน,ไทย,ฮ่องกง,มาเก๊า,บรูไน,มาเลเซีย,เมียนมาร์,มองโกเลีย,ลาว,ไต้หวัน
(2) ส่วนประเทศ・ภูมิภาค อื่นๆ ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่นจะมีการพิจารณาตามความต้องการของธุรกิจ และ
เหตุผลอื่นๆ โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ควบคุมโรคด้านล่าง (หมายเหตุ 4) ผู้เดินทางจะอยู่ในประเทศ
ระยะสัน
้ และจากัดจานวนเข้าเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หลังจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการพิจารณา
รายละเอียด และจะเริม
่ ทยอยเปิดเมื่อมีความพร้อมแล้ว
(หมายเหตุ 2) ต้องตรวจเชือ
้ ไวรัสโควิด-19 (สาหรับผู้ทเี่ ดินทางจากประเทศทีห
่ า้ มเข้าญี่ปุ่น) ห้ามเดินทาง
โดยรถโดยสารสาธารณะ กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน
(หมายเหตุ 3) จะต้องมีใบรับรองแพทย์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศต้นทางหลังจากเดินเข้ามาแล้ว
จะต้องมีกาหนดทีพ
่ ักอาศัยชัดเจน (ระหว่างที่กักตัวเอง14 วัน ที่บ้าน อื่นๆ และจาเป็นต้องติดต่อธุรกิจนั้น
จะต้องยื่นรายละเอียดของแผนงาน รวมถึงที่พักสถานทีท
่ ี่จะไปติดต่อ และอื่นๆ
(หมายเหตุ 4) จากัดระยะเวลาการพานัก (ภายใน 72 ชั่วโมง) สาหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบินขนส่งติดต่อ
ทางธุรกิจ (business jet) จะจากัดผู้เข้าเป็นกลุ่มขนาดเล็ก สถานที่ติดต่อธุรกิจ และผูท
้ ี่ไปติดต่อธุรกิจ

3. ขยายความสามารถในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ จะหาวิธอ
ี น
่ื ในการตรวจหาเชือ
้ ไวรัสโควิด-19 และจะดาเนินการเปิดศูนย์เพื่อ
เตรียมพร้อม ในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19
4. ต่อเนื่องมาตราการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดน และอื่นๆ

(1) เพิ่มเติมประเทศปลายทางที่หา้ มเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ห้าม 17 ประเทศ และภูมิภาคปลายทางที่ระบุไว้ดา้ นล่าง เดินทางเข้าประเทศญีป
่ ุ่น ตามกฎหมาย
ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น (หมายเหตุ 5) และห้ามให้ชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางไป
ประเทศดังกล่าวภายใน 14 วันก่อนเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ยกเว้นมีสถานการณ์พเิ ศษ (หมายเหตุ 6)
อุซเบกิสถาน เคนยา คอโมโรส สาธารณรัฐคองโก เซียร์ราลีโอน ซูรน
ิ าม ซูดาน โซมาเลีย
นามิเบีย เนปาล ปารากวัย ปาเลสไตน์ เวเนซุเอลา บอตสวานา มาดากัสการ์ ลิเบีย ไลบีเรีย
(หมายเหตุ 5) รวมทั้งหมด 146 ประเทศ และภูมภ
ิ าคปลายทางที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นห้ามเดินทางเข้า
ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 6) ชาวต่างชาติทม
ี่ ีสถานะ “พานักถาวร”, “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น”, “คู่สมรส หรือบุตร
ของผู้ทม
ี่ ีสถานะพานักถาวร” หรือ “บุตรทีต
่ ิดตามมารดา” ทีไ
่ ด้เดินทางออกจากประเทศญีป
่ ุ่นภายในวันที่
23 กรกฎาคม 2563 และมี re-entry permit จะถือว่าเป็นบุคคลในสถานการณ์พเิ ศษ และสามารถเดินทาง
กลับประเทศญี่ปุ่นได้ สามารถใช้ re-entry permit เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่จะไม่รวมชาวต่างชาติที่
เดินทางออกจากประเทศญี่ปน
ุ่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือหลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ยกเว้นผู้ที่มี
สถานะ “พานักถาวรพิเศษ” จะไม่ถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

(2) เข้มงวดการกักกัน
สาหรับผูท
้ ี่เดินทางมาจากประเทศ และภูมิภาคที่ระบุไว้ตามมาตรการข้อ 1 ดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 14 วันก่อนเข้าประเทศญีป
่ ุ่น จะต้องตรวจ PCR หาเชื้อโควิด-19 หลังจากถึงประเทศญี่ปุ่น
แล้ว (หมายเหตุ 7)
(3) ต่อเนื่องมาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนที่มีผลบังคับใช้อยู่
ดาเนินการต่อเนือ
่ งมาตรการเข้มงวดการกักกัน (หมายเหตุ 7) ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุม
ครั้งที่ 39 เพื่อยับยั้งไวรัสโคโรน่าที่สานักงานใหญ่เมือ
่ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สาหรับมาตรการ
เข้มงวดการกักกัน ควบคุมวีซ่า จากัดเครื่องบินขาเข้าสนามบินรวมถึงลดจานวนผูโ้ ดยสารที่
เดินทางเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ที่มีผลบังคับใช้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563 นี้ จะดาเนินการต่อเนื่องไป
จนถึง 31 สิงหาคม 2563 และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก
(หมายเหตุ7) หากมีการค้นพบวิธอ
ี ื่นในการตรวจหาเชื้อ แทนการตรวจแบบ PCRได้ ก็อาจจะมีการนามาใช้
ในอนาคต

มาตรการข้อ 4 (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เทีย
่ งคืน (00.00 น.) ตามเวลา
มาตรฐานของประเทศญี่ปน
ุ่ ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และยังมีผลบังคับใช้อีกระยะหนึ่ง
มาตรการนี้ จะรวมถึงผู้ทเี่ ดินทางออกก่อนที่มีการบังคับใช้ และไปถึงประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่
มีการบังคับใช้

