
Trường Nhật ngữ trực thuộc Trung tâm văn hóa ngôn ngữ quốc tế 

 

BẢN CAM KẾT 

 

1. Những mục cơ bản  

Tôi là                                    , cam kết đồng ý với các mục dưới đây khi 

nhập cảnh vào Nhật Bản  

 

(1) Nội dung đồng ý  

a. Mục đích của chuyến đi này là cần thiết và không thể thiếu. 

b. Dựa theo Luật Kiểm soát Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận tị nạn (Sắc lệnh của Chính 

phủ số 319 năm 1951) không được ở lại khu vực bị từ chối nhập cảnh trong 14 ngày trước 

khi nhập cảnh (không bao gồm quốc gia/ khu vực khởi hành) 

(Lưu ý) Khi đi qua khu vực bị từ chối nhập cảnh trên đường đến Nhật Bản từ quốc gia / khu vực 

khởi hành, nếu bạn đã nhập cảnh / nhập cảnh vào quốc gia / khu vực bằng giấy phép nhập cảnh / 

nhập cảnh, bạn phải có lịch sử lưu trú. ) 

c. Sau khi nhập cảnh sẽ làm theo yêu cầu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản  

d. Không tiếp xúc với các cá nhân hoặc có những hành vi làm lan rộng virus chủng mới corona  

e. Đối với những cá nhân có những hành vi trái lại với yêu cầu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc 

lợi nêu trên ở điều c , hoặc có những hành vi như ở điều d, được phát hiện có triệu chứng nghi 

ngờ là nhiễm virus chủng mới corona mới nhà trường sẽ thông báo cho văn phòng quản lý 

kinh doanh trạm kiểm dịch của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Hơn nữa, nếu được xác nhận 

rằng có những triệu chứng của virus chủng mới corona, hãy báo ngay cho trung tâm y tế có 

thẩm quyền địa chỉ nhà hoặc nơi cư trú của bạn và làm theo hướng dẫn của cơ quan hữu quan 

của chính phủ Nhật Bản.  

f. Nhập cảnh sau khi đảm bảo được chi phí sinh hoạt trong khoảng 4 đến 6 tháng sau khi nhập 

cảnh.  

 

2. Các vấn đề về phòng dịch 

Tôi cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện các vấn đề sau 

(1) Trường hợp nhập cảnh từ những vùng hoặc quốc gia bị từ chối nhập cảnh 

a. Trước khi nhập cảnh trong vòng 14 ngày, hàng ngày kiểm tra thân nhiệt, và báo cáo kết quả 

kiểm tra thân nhiệt cho nhà trường. Trường hợp phát hiện có những triệu chứng của virus 

corona nhưng sốt cao, khó thở hoặc mệt mỏi thì việc nhập cảnh sẽ bị hoãn lại.  

b. Trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ phải xét nghiệm virus corona mẫu theo form quy định, 



lấy Giấy chứng nhận「Âm tính」và xuất trình cho phía kiểm dịch sân bay, nộp bản sao khi 

xét duyệt nhập cảnh khi nhập cảnh Nhật Bản. Trong trường hợp không thể cung cấp bản sao 

khi xét duyệt nhập cảnh Nhật Bản thì theo Luật Kiểm soát Xuất nhập cảnh và Công nhận tị 

nạn sẽ bị từ chối nhập cảnh. 

c. Trước khi nhập cảnh sẽ tham gia bảo hiểm y tế dân sự do nhà trường chỉ định (bao gồm bảo 

hiểm du lịch trong thời gian lưu trú).  

d. Trước khi nhập cảnh sẽ cài đặt app LINE trên máy điện thoại di động và sau khi nhập cảnh 

trong vong 14 ngày đầu tiên, hàng ngày sẽ tiến hành báo cáo tình trạng sức khỏe cho cơ sở y 

tế có thẩm quyền tại nơi lưu trú.  

e. Trước khi nhập cảnh sẽ cài đặt ứng dụng theo dõi tiếp xúc lên điện thoại do Bộ Y tế, Lao động 

và Phúc lợi chỉ định. Hơn nữa, sau khi nhập cảnh cũng sẽ sử dụng ứng dụng này trong 14 

ngày cách ly.  

f. Trước khi nhập cảnh sẽ lưu thông tin vị trí đã ở trên ứng dụng Bản đồ và tiếp tục sử dụng ứng 

dụng này trong 14 ngày cách ly.  

g. Sau khi nhập cảnh sẽ làm xét nghiệm corona, cho đến khi có kết quả sẽ lưu trú lại tại nơi chờ 

do Sở kiểm dịch chỉ định, và không tiếp xúc với người khác.  

h. Trường hợp cần cách ly đợi kết quả ngoài sân bay thì sẽ tạm trú tại nơi cách ly của nhà trường 

chỉ định,  

i. Trong 14 ngày sau khi nhập cảnh, phương tiện di chuyển sẽ là một trong số những cách thức 

dưới đây:  

・ Xe riêng của gia đình      Xe riêng của đoàn thể, doanh nghiệp tiếp nhận               

Xe đi thuê                      Xe bus dịch vụ 

j. Sau khi biết kết quả xét nghiệm sẽ cách ly tại cơ sở lưu trú do nhà trường chỉ định trong vòng 

14 ngày và không tiếp xúc với người lạ. Ngoài ra, sẽ đo thân nhiệt cơ thể hàng ngày trong 14 

ngày và báo cáo lại cho nhà trường.  

k. Sau khi nhập cảnh nếu có những triệu chứng của virus chủng mới thì sẽ thăm khám tại cơ 

quan y tế được chỉ định sẵn.  

l. Sau khi nhập cảnh trong vòng 14 ngày mà bị dương tính với virus thì phải nhanh chóng báo 

cáo những vị trí đã lưu lại trên điện thoại di động cho cơ sở y tế tại nơi ở.  

m. Trường hợp được yêu cầu phải cung cấp các thông tin tại điều 1 khoản f và điều 1 khoản m 

thì sẽ báo cáo và nộp lại đầy đủ.  

n. Thực hiện triệt để những biện pháp phòng tránh dưới đây 

1. Đeo khẩu trang   2. Sát khuẩn tay kỹ lưỡng  3. Tránh「3 Mật」 



Nếu trường hợp bị phát hiện vi phạm một trong những điều tại Bản cam kết này, hoặc nếu giấy tờ 

làm thủ tục xin cấp giấy phép hạ cánh được lấy từ nguồn tài liệu sai nào đó thì theo quy định của 

Luật Kiểm soát Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận tị nạn sẽ bị hủy bỏ Giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú và cưỡng chế về nước.  

 

3. Tôi cam kết rằng nếu vi phạm một trong những điều tại điều 1 và điều 2 thì sẽ chịu sự kỷ luật 

của nhà trường là bị buộc thôi học và ngay lập tức về nước.  

 

 

                                     Ngày     tháng     năm 

Họ tên: 

 Địa chỉ: 

      Số điện thoại: 

 

 

 

 

(Chú ý) Đây là bản dịch từ tiếng Nhật. Bản cam kết bằng tiếng Nhật sẽ được ưu tiên trong mọi 

trường hợp.  


