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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について 

Về dịch bệnh truyền nhiễm virut Corona mới ( Covid-19 ) 

About korona virus infection deasese（COVID-19） 

―海外渡航及び日本入国への対応― 

Đối ứng về việc nhập cảnh vào Nhật và đi ra nước ngoài 

For entry and overseas travel 

 

新型コロナウイルス感染が世界的に増加している状況を踏まえ、本校学生について海外

への渡航など十分注意して行うようお願いします。 

Dựa trên tình hình dịch virut Corona mới đang tăng trên toàn thế giới , trường mong muốn học 

sinh chú ý thực hiện đầy đủ các điều như sau 

korona virus infection is going to incrise day by day in the wourld wide.We would like to warne 

those people who is going to overseas travel. 

 

記 

 

１．海外渡航に関する危機管理情報について 

Về thông tin quản lý khủng hoảng liên quan đến việc đi ra nước ngoài 

Risk management information regarding overseas travel 



１．１． 感染症危険情報  

Thông tin khủng hoảng bệnh truyền nhiễm 

Risk of infection deasese information 

 

３月１７日時点、感染症危険情報レベル２「不要不急の渡航は止めてください。」以

上の対象となる地域がある国は以下のとおりです。 ついては、感染症危険情報レベル

２以上の国・地域にへの、原則渡航を禁止します。 

Tại thời điểm ngày 17-3 các nước hay vùng lãnh thổlà đối tượng trên level 2 mức cảnh báo 

khủng hoảng bệnh truyền nhiễm “ không cần thiết hoặc không khẩn cấp thì đừng ra ngoài “ đúng 

như bên dưới . Nguyên tắc là cấm đi tới các nước có mức cảnh báo khủng hoảng bệnh truyền 

nhiễm trên level 2  

According to the presentation of 3/17 the countries was band for travel .Which are given below. 

And stop unnecessary travel for those countries which are not necessary until it is going to 

emergency. The list banded Countries for travel are given below 

 

対象国  

イタリア、スイス、スペイン、アイスランド、サンマリノ、オーストリア、オランダ、

スウェーデン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フランス、ベルギー、

リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、アンドラ、モナコ、エストニア、ギリシャ、ス

ロバキア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラ

トビア、リトアニア、バチカン、コンゴ民主共和国、イラン、中国、韓国 

Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Iceland, San Marino, Áo, Hà Lan, Thụy Điển, Slovenia, Đan Mạch, 

Đức, Na Uy, Pháp, Bỉ, Liechtenstein, Luxembourg, Andorra, Monaco, Estonia, Hy Lạp, Slovakia, 

Cộng hòa Séc, Hungary, Phần Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Malta, Latvia, Litva, Vatican, Cộng hòa 

Dân chủ Congo, Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc 

Italy,Switzerland,Spain,Iceland,San 

Marino,Australia,Netherlands,Sweden,Slovenia,Denmark,Germany,Nerway, 

France,belgium,Liechtenstein,Andorra,Monaco,Estonia,Greece,Slovakia,Czech 

Republic,Hungry,Finland,Poland,porchugal, 

Malta,Latvia,Lithuania,Brazil,Kongu,Iran,China,Korea 

 

感染症危険情報は日々更新されます。 

Thông tin khủng hoảng bệnh truyền nhiễm thay đổi mới hàng ngày 

Infection of korona deasease information is going to change by daily basis 

 

 



外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/）を確認してくだ

さい。 

Hãy xác nhận ở trang chủ an toán ra nước ngoài của bộ ngoại giao 

You can cheack the information 

 

１．２． 日本からの渡航者や日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の 

行動制限 

Giới hạn hành động nhập cảnh và biện pháp giới hạn nhập cảnh các nước vùng lãnh thổ đối 

với người Nhật và người từ Nhật  

According to immigration Japnese people and traveller was restriction for travelling in  

foreign country and area. 

 

各国・地域が行っている入国制限措置や行動制限の中には、日本からの渡航者が対象

に含まれているものがあります。外務省海外安全ホームページ 

Trong giới hoạn hoạt động và biện pháp giới hạn nhập cảnh các nước và vùng lãnh thổ , có cả 

đối tượng người từ Nhật . Trang chủ an toàn ra nước ngoài của bộ ngoại giao 

the information is given below about the Japanese people and foreigner you can check the the 

home page. 

（https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html）で確認のうえ、渡

航するようにしてください。 

Khi ra nước ngoài hãy xác nhận ở trang chủ an toán ra nước ngoài của bộ ngoại giao 

      If you want to travel foreign-country you should have to verify. 

 

２． 日本への入国について 

Về nhập cảnh vào Nhật 

Entry of japan 

２．１． 入国拒否 Từ chỗ nhập cảnh Refused Entry 

法務省では、新型コロナウイルス感染症対策として、当分の間、法務省ホームペー

ジ「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」

（http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf）に該当する外国人について、特段

の事情がない限り、上陸を拒否の措置が講じられています。 この措置が解除される

まで、入国することができません。 

日本へ入国できない学生には、渡日時期について、個別に相談に応じます。 

Bộ lao động áp dụng biện pháp biên giới với bệnh truyền nhiễm virut Corona mới hiện tại là 

“ từ chối nhập cảnh liên quan biện pháp phòng dịch bệnh lây lan “ 

Học sinh không thể nhập cảnh vào Nhật thì sẽ tư vấn riêng về thời gian tới Nhật . 

https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf


According to Ministry of justice prevention of corona virus then restriction is necessary and 

better solution of controlling Situation.No one get permit to entry japan until the situation going 

be controlled. Information of Landing restriction(http://www.moj. go. Jp/content/001316538.pdf)  

The student who cants enter in japan they should have consult with class teacher. 

 

２．２． 水際対策 Biện pháp biên giới Border measurement 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の水際対策として、当分の間、以下の

国から来航する航空機又は船舶に搭乗し又は乗船していた者について、検疫所長が指

定する場所において１４日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが

要請されています。 

Bộ lao động áp dụng biện pháp biên giới với bệnh truyền nhiễm virut Corona mới hiện tại là 

yêu cầu không sử dụng các phương tiện công cộng trong nước , cách ly 14 ngày ở nơi quy định 

của sở trưởng kiểm dịch đối với người ở vùng dịch hay người đi qua vùng dịch các nước bên 

dưới  

Accourding to ministry of Health,Labor and welfare the people who is coming and returning 

from foreign country they should be stay in quarantine place about 14days . And restriction of 

using public transfortation. Quarantine is going to be neccesary countries are 

 

中国、韓国、アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギ

リシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デン

マーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポ

ーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルク

センブルク、アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロア

チア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ、ルーマニア 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Iceland, Ý, Estonia, Áo, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây 

Ban Nha, Slovakia, Slovenia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Na Uy, Hungary, Phần Lan, 

Pháp, Bỉ, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Malta, Latvia , Litva, Liechtenstein, Luxembourg, Ireland, 

Andorra, Iran, Vương quốc Anh, Ai Cập, Síp, Croatia, San Marino, Vatican, Bulgaria, Monaco, 

Romania 

china,korea,Iceland,Italy,Estonia,Australia,Oranda,Greece,Switzerland,Spain,Slovakia,Slove

nia,Cheko,Denmark,Germany,Nerway,Hungary,Fenland,france, 

Belgium,Poland,porchugal,malta,Latvia,Lithuania,Rihitenshutainn,Rukusenburuku,Andorra,Ira

n,United Kingdom,egypt,kipiros,Kuroachia,Sanmarino,Vatican,Bulgaria,Monako, Rumaniya. 

 

 

 



※入国拒否地域以外 No Restriction Area 

この措置が解除されたら渡日することができますが、入国日から１４日間の自宅待

機要請等の行動制限については、解除された時の日本国政府の方針に従うことになり

ます。 

Biện pháp này nếu được gỡ bỏ thì có thể đến Nhật nhưng sau khi nhập cảnh phải cách ly ở 

nhà 14 ngày , về giới hạn hoạt động thì khi được gỡ bỏ phải tuân thủ phương châm của chính 

phủ Nhật Bản 

If situation is going to controll above the restriction will be realesed can enter .But may be 

stay at home within 14 days the decision was depend in japanese government 

 

この水際対策による渡日時期の相談については、個別に相談に応じます。 

      Đáp ứng tư vẫn riêng với về các tư vấn đến Nhật dựa trên biện pháp biên giới  

      Consultation may be happen about permission of enter in Japan 

       

２．３． その他地域 

Nhưng nước vùng lãnh thổ khác 

Other Area 

新型コロナウイルス感染が世界的に拡大しており、その他の国・地域への渡航または 

その他の国・地域からの入国する学生に対しては、入国してから１４日間は健康観察及

び行動制限を実施します。 

健康観察 発熱（検温）、咳などの症状観察 

行動制限 不要不急の外出制限、公共交通機関の利用 

     ※自宅待機を要請する場合もあります。 

Hiện bệnh truyền nhiễm Corona mới đang lan rộng trên toàn thế giới , những học sinh nhập 

cảnh từ các nước vùng lãnh thổ khác ngoài các ngước trên thì phải thực hiện quan sát sức khỏe 

trong 14 ngày sau khi nhập cảnh 

  The student and traveller from other area they should have medical examination for 14 days while 

entering.   

Medical Examinatio       Fever,Tempture,Symptom Observation  

Behavior Restriction       Do not unnecessary travel  

If the class teacher will order the student Stay at home for 

certain time The student should stay at home. 

 

 

 

 



３．相談窓口 Cửa tiếp nhận Consultation Sector 

 海外への渡航などについては、担任に相談するようしてください。 また、新入生

においては、入学担当まで連絡するようしてください。 

       Khi ra nước ngoài thì hãy bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm . Còn những học sinh chuẩn bị 

nhập học thì hãy liên lạc tới bộ phận phụ trách nhập học 

      if you are going to foreign travel you should concult with class teacher . 

      if you are going to join our college then you should consult with Admission counceler. 


