
Kính gửi hành khách hồi hương và nhập cảnh vào Nhật Bản

Cần phải nộp Bảng câu hỏi khi hồi hương hoặc nhập cảnh
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Vui lòng nhập thông tin vào Web Bảng 
câu hỏi trước khi đến nơi

Theo thủ tục kiểm dịch bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới, hành khách nhất thiết phải nộp
cho cán bộ kiểm dịch “Bảng câu hỏi” đã ghi về lịch sử lưu trú và tình trạng sức khỏe khi hồi hương hoặc
nhập cảnh vào Nhật Bản.

Vui lòng nhập các thông tin cần thiết vào “Web Bảng câu hỏi”
trước khi đến nơi (tại nhà riêng, sân bay, trong máy bay, v.v.) và xuất
trình mã QR đã được cấp cho cán bộ kiểm dịch khi đến nơi.

Trường hợp nhập thông tin sau khi đến nơi có thể sẽ mất thời
gian để nhập thông tin và tốn thời gian làm thủ tục kiểm dịch.

* Trường hợp không có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng nên không thể tạo mã QR trên “Web Bảng câu hỏi”
trước khi lên máy bay, có thể nhập trên “Web Bảng câu hỏi” từ máy tính được đặt tại sân bay sau khi đã đến sân bay
của Nhật Bản và tạo mã QR nhưng có thể sẽ tốn thời gian để nhập thông tin.

❶ Nhập thông tin vào
Web Bảng câu hỏi
⇒ Cấp mã QR

❷ Xuất trình mã QR / hộ chiếu

Trình tự nhập thông tin vào
“Web Bảng câu hỏi” * Cần phải kết nối Internet để tải xuống.

Khi nhập cảnh

*Trường hợp muốn nhập
thông tin khi ở trong
máy bay cần phải tải
xuống trước khi lên máy
bay

Tải xuống tại
nơi xuất hành

Truy cập vào Web Bảng câu hỏi từ đây
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
* Có thể sử dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân

Trong máy bay



Cách sử dụng “Web Bảng câu hỏi”

① ②
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https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

Truy cập vào Web Bảng câu hỏi Xem nội dung trên trang đầu sau đó
nhấp vào “Tiếp theo”

Trường hợp sử dụng điện thoại thông minh (android,
iOS) vui lòng cài vào Màn hình chính và nhấp vào
biểu tượng trên Màn hình chính để trả lời. Có thể
nhập nội dung trả lời từ biểu tượng trên Màn hình
chính mà không cần phải kết nối.
* Có trường hợp không thể kết nối Internet
tại sân bay hoặc trong máy bay do đó xin hãy
nhập khi không có kết nối.

* Đây là màn hình hiển thị trên điện thoại thông minh

Nhập thông tin vào biểu mẫu trả lời
Lưu hoặc in màn hình mã QR

đã được cấp

* Vui lòng bảo quản cẩn thận mã QR cho đến
khi hoàn tất thủ tục kiểm dịch tại nơi đến. * Vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp trên trang web 

khi có điểm còn thắc mắc.
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