
 مالحظة هامة بشأن قيود جديدة ذات الصلة بفايروس كورونا الجديد

 

( باسم COVID-19 ن اعتبرت حكومة اليابان فايروس كورونا الجديد )المعروف بأمنذ  1

جانب الذين يعتبرون نون اليابان لألمراض المعدية, األمراض المعدية المعينة" تحت قا"األ

من الهبوط في اليابان عمال بقانون مراقبة  يمنعونمرضى بفايروس كورونا الجديد س

ن. كما اعتبرت حكومة اليابان ايضاً فايروس كورونا الجديد عتراف بالالجئيالهجرة و اال

جانب الي يشتبه ب قانون اليابان للحجر الصحي, األمراض المعنية المعزولة" بموجمن "األ

بال استثناء لحاملي بفايروس كورونا الجديد سيخضعون للحجر الصحي صابتهم إفي 

 تأشيرات الدخول الصالحة. 

 

ولئك ألحالي, نه في الوقت اأ 2020فبراير )شباط(  12في  قررت حكومة اليابان ايضا   2

دناه غير مسموح لهم بالهبوط في اليابان ما لم تكن هناك أالذين يندرجون تحت الفئتين 

 ظروف استثنائية.

 

في جمهورية   هوبى أو مقاطعة تشجيانغاألجانب الذين سافروا إلى مقاطعة  -

في او دايغو او جيونغدوغن او جيونغسانغبوك في كوريا الصين الشعبية 

 وصوله إلى اليابان. يوما قبل 14غضون 

سلطة أو  األجانب الذين يحملون جواز سفر صادر عن مقاطعة هوبي  -

 مقاطعة تشجيانغ .

ناء المي الى دخوللااألجانب على متن سفينة الركاب التي تبحر لغرض  -

 .الجديدفيروس  ع مرض كوروناندالخطر التعرض ال ونالياباني ويحمل
 

صدار تأشيرة الدخول", طلبات الحصول على تأشيرة على "معايير مبدأ إ بناءاً  3

ألولئك الذين يندرجون تحت الفئات التي اليسمح لهم بالهبوط في اليابان غير 

تأشيرة دخول بملء و إرسال استبيان )مرفق( تقدمين بطلب مقبولة, يطلب من الم

و مقاطعة تشجيانغ في بشأن أن سافروا أو سيسافرون إلى مقاطعة هوبي أ

 لى اليابان.وصوله إيوم قبل  14جمهورية الصين خالل 

 



أنه حتى أولئك األجانب الذين أصدرت لهم تأشيرة اليابان مسبقاً يرجى مالحظة  4

 2و  1ا تحت الفئات المذكورة في ذا سقطواليابان إلن يستطيعوا من الهبوط الى 

 عاله.أ

 

ومن ثم لن , أي تصريح كاذب في االستبيانات سيخضع لرفض إصدار التأشيرة 5

ستصبح . يتم قبول طلب التأشيرة الجديد لمدة ستة أشهر لنفس الغرض من الزيارة

طئ بعد إصدار التأشيرة الغية وباطلة عندما يتم الكشف عن مثل هذا التصريح الخا

 .التأشيرة

 

قد يخضع أي إعالن زائف عند الهبوط في اليابان إلجراءات عقابية بما في ذلك  6

 السجن ، وفرض غرامة ، وإلغاء الحالة السكنية ، وكذلك الترحيل من اليابان.


