
Ngày cập nhật cuối cùng : 16/09/2022

Trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản, bạn có thể hoàn thành trước một phần thủ tục

kiểm dịch trên ứng dụng.

Bạn sẽ không thể sử dụng Fast Track nếu chưa hoàn tất việc đăng ký trước trên ứng

dụng, chậm nhất là trước 6 giờ so với ngày giờ chuyến bay dự định đến nơi.

Vui lòng xem trang web Fast Track để biết chi tiết.

Liên kết Trang web về Fast Track

Liên kết Những câu hỏi thường gặp về Fast Track

Liên kết Dành cho những người đã nhập cảnh hoặc hồi hương về Nhật Bản

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để cài đặt và đăng ký

tài khoản trên ứng dụng xác nhận sức khỏe và nơi ở (MySOS).

Đối với những người đã cài đặt ứng dụng, vui lòng đọc lại mã QR chuyên

dụng hoặc nhấn vào URL chuyên dụng.

* Nếu phiên bản của ứng dụng đã cũ, có thể bạn cần phải cập nhật lên.

Nếu có người đi cùng từ 12 tuổi trở xuống nhập cảnh cùng bạn, hãy thực hiện

theo quy trình để đăng ký người đi cùng trên ứng dụng.

Bạn cũng có thể đăng ký sau.

(Lưu ý) Không thể xóa người đi cùng khi đã đăng ký.

Nếu người đi cùng đã đăng ký không thể nhập cảnh cùng bạn, hãy gỡ cài đặt

ứng dụng và bắt đầu lại từ cài đặt của STEP1 bởi vì bạn sẽ không thể sử dụng Fast

Track nếu giữ nguyên ứng dụng.

Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

STEP 1

1.1 Cài đặt ứng dụng và Đăng ký tài khoản

STEP 2

1.2 Đăng ký người đi cùng từ 12 tuổi trở xuống

https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7

[04] Registration and verification of an accompany
https://teachme.jp/111284/manuals/13335473
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https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/vn/
https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/fasttrack-vn.html
https://www.hco.mhlw.go.jp/en/
https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7
https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7
https://teachme.jp/111284/manuals/13335473


Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Khi kết thúc đăng ký tài khoản, màn hình xác nhận việc sử dụng Fast Track

sẽ hiển thị, nếu muốn sử dụng bạn hãy nhấn vào “Có”.

Màn hình chính của chế độ sử dụng Fast Track sẽ mở ra.

Nếu bạn chọn “Không” trên màn hình này, bạn sẽ không thể sử dụng Fast Track.

Nếu bạn chọn nhầm vào “Không”,

hãy gỡ cài đặt ứng dụng và bắt đầu lại từ bước cài đặt.

STEP 3

1.3 Về màn hình xác nhận sử dụng Fast Track
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Màn hình chính của ứng dụng sẽ mở ra.

① Màn hình chính để đăng ký trước thủ tục kiểm dịch sẽ mở ra.

② Hiển thị hướng dẫn.

③ “Cột dành cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay/for quarantine use only”:

Mục xác nhận của nhân viên kiểm dịch hiển thị bằng tiếng Nhật.

Nhấn Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch ở màn hình chính của ứng dụng để thao tác.

Tên, số hộ chiếu và ngày tháng năm sinh nhập ở phần đăng ký tài khoản

sẽ hiển thị (①).

Nếu đăng ký người đi cùng,

bạn cần đăng ký riêng từng thủ tục cho bản thân và người đi cùng.

Bạn có thể chuyển đổi hiển thị thông tin của bản thân và của người đi cùng

bất cứ lúc nào từ danh sách người đăng ký dạng thả xuống (②).

STEP 4

1.4 Màn hình chính của ứng dụng

STEP 5

1.5 Màn hình chính để đăng ký trước thủ tục kiểm dịch
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

STEP 6

2.1 Hộ chiếu: Tải lên

Trên màn hình đăng ký trước thủ tục kiểm dịch, khi xác nhận tên của mình hiển thị trong danh sách đăng ký (①),

hãy nhấn vào "Hộ chiếu" (②).

Khi đăng ký hộ chiếu cho người đi cùng, hãy xác nhận tên của người đi cùng được hiển thị trong mục ①, rồi nhấn vào ②.

Khi màn hình tải lên mở ra, hãy tham khảo hình minh họa,

rồi vào "Browse" (③) chọn hình ảnh hộ chiếu đã chụp và nhấn vào "Bắt đầu đọc" (④).

STEP 7

2.2 Hộ chiếu: Đang quét
Màn hình phía bên trái được hiển thị và trạng thái sẽ là "Đang quét". Kết quả quét (thành công/thất bại) sẽ được gửi bằng thông báo

đẩy.

* Nếu nhấn vào "Hộ chiếu" khi trạng thái là "Đang quét" sẽ hiển thị màn hình phía bên phải, tại đó cũng có thể chọn bỏ qua. Trong

mục trạng thái sẽ hiển thị "Bỏ qua" và có thể đi tiếp đến bảng câu hỏi trên web.

①

② ③

④

Lưu ý, khi chụp 

không để ngón tay chạm 

vào khung màu đỏ.

4



Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Khi trạng thái là "Hãy xác nhận", mà nhấn vào "Hộ chiếu" thì màn hình xác nhận sẽ

mở ra.

Nếu không có sai sót về số hộ chiếu và ngày tháng năm sinh, hãy nhấn vào

"Đăng ký". Màn hình hoàn thành xuất hiện và trạng thái chuyển thành "Đã đăng ký

".

Nếu cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào "Quay lại".

* Trường hợp bỏ qua, trạng thái sẽ là "Bỏ qua".

STEP 8

2.3 Hộ chiếu: Kết quả quét (thành công/thất bại)
Khi nhận được thông báo đã quét thành công, trạng thái sẽ chuyển thành "Hãy xác nhận".

Nhấn vào "Hộ chiếu" để xác nhận. → Chuyển đến 2.4

Thông báo về việc quét thất bại sẽ ghi lý do và trạng thái sẽ chuyển thành "Hãy đăng ký".

Hãy nhấn vào "Hộ chiếu" và chỉnh sửa lại. → Chuyển đến 2.1

STEP 9

2.4 Hộ chiếu: Xác nhận, đăng ký

SAMPLE

Trạng thái trong trường hợp quét thành công

Trạng thái trong trường hợp quét thất bại

Vui lòng đăng ký lại bằng hình ảnh mới chụp.
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Mở màn hình đăng ký trước thủ tục kiểm dịch,

đảm bảo tên của bạn được hiển thị trong danh sách người đăng ký dạng thả

xuống (①), sau đó nhấn vào “Bảng câu hỏi trực tuyến” (②).

Khi trả lời câu hỏi cho người đi cùng, đảm bảo tên của người đi cùng được hiển

thị trong danh sách người đăng ký dạng thả xuống (①), sau đó nhấn vào

“Bảng câu hỏi trực tuyến” (②).

Màn hình “Bảng câu hỏi trực tuyến” sẽ mở ra, hãy đọc nội dung được hiển thị,

nhấn vào “Tiếp theo” để nhập câu trả lời trên mỗi màn hình.

1. Thông tin người nhập cảnh (1-1 ~ 1-7)

2. Thông tin lưu trú tại Nhật Bản (2-1 ~ 2-2)

3. Thông tin lưu trú tại khu vực có dịch bệnh (3-1)

4. Thông tin tình trạng sức khỏe (4-1 ~ 4-7)

5. Thông tin theo dõi (5-1 ~ 5-3)

STEP 11

3.2 Nhập vào Bảng câu hỏi trực tuyến

STEP 10

3.1 Mở Bảng câu hỏi trực tuyến
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Hãy kiểm tra nội dung đã nhập trên màn hình "Xác nhận câu trả lời đã nhập"

hiển thị ở phần cuối cùng.

Nếu nội dung trả lời này đã đúng, hãy nhấn vào "Hoàn tất trả lời".

Hãy nhấn vào "Quay lại" để chỉnh sửa.

Nếu nhấn vào "Hoàn tất trả lời" sẽ quay lại màn hình Fast Track.

Sau khi hoàn tất trả lời, mã QR của người trả lời sẽ được tạo, trạng thái của

Bảng câu hỏi trực tuyến (①) sẽ được hiển thị là “Đã đăng ký”.

Thời gian hoàn thành tiếp nhận đăng ký (②) sẽ được hiển thị dựa trên thông tin

đã nhập trên Bảng câu hỏi trực tuyến. Hoàn tất tất cả thủ tục trong thời gian này.

* Không tải mã QR lên SNS, v.v.

* Quốc gia lưu trú bạn đã trả lời ở Bảng câu hỏi trực tuyến hiển thị bằng tiếng

Nhật ở trên mã QR.

STEP 12

3.3 Xác nhận Bảng câu hỏi trực tuyến

STEP 13

3.4 Hiển thị màn hình Bảng câu hỏi trực tuyến
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Mở màn hình đăng ký trước thủ tục kiểm dịch,

đảm bảo tên của bạn được hiển thị trong danh sách người đăng ký dạng

thả xuống (①), sau đó nhấn vào “Bản cam kết” (②).

Khi đăng ký Bản cam kết cho người đi cùng,

hãy đảm bảo tên của người đi cùng được hiển thị trong danh sách người

đăng ký dạng thả xuống (①), sau đó nhấn vào “Bản cam kết” (②).

Màn hình "Bản cam kết (cá nhân)" sẽ mở ra do đó hãy kiểm tra nội dung được

hiển thị và nhập các thông tin sau.

* Phần trả lời cho Bảng câu hỏi trực tuyến sẽ được hiển thị nhưng không thể

chỉnh sửa trên màn hình này. Hãy chỉnh sửa từ nút "Bảng câu hỏi trực tuyến".

(①) Họ tên người đại diện hợp pháp: Chỉ nhập nếu có người đại diện hợp pháp

STEP 14

4.1 Mở Bản cam kết

STEP 15

4.2 Nhập vào Bản cam kết (1)
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Hãy kéo xuống để kiểm tra nội dung Bản cam kết (①), tích vào "Đồng ý" (②) và

nhấn vào "Tiếp theo" (③).

Hãy nhấn vào "Quay lại" để chỉnh sửa.

* Lỗi nhập sai sẽ được hiển thị bằng màu đỏ.

Hãy kiểm tra nội dung đã nhập trên màn hình xác nhận hiển thị ở phần cuối cùng.

Nếu nội dung này đã đúng, hãy nhấn vào "Đăng ký".

Hãy nhấn vào "Quay lại" để chỉnh sửa.

STEP 17

4.4 Xác nhận Bản cam kết

STEP 16

4.3 Nhập vào Bản cam kết (2)

Other languages
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

Pledge for vietnamese
https://www.mhlw.go.jp/content/pledge_vietnamese.pdf
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Khi đã hoàn tất đăng ký Bản cam kết, hãy nhấn vào "Chuyển về đầu trang".

Trạng thái của Bản cam kết (①) sẽ được hiển thị là “Đã đăng ký”.

STEP 18

4.5 Hoàn tất Bản cam kết

STEP 19

4.6 Hiển thị màn hình Bản cam kết

①
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Mở màn hình đăng ký trước thủ tục kiểm dịch,

đảm bảo tên của bạn được hiển thị trong danh sách người đăng ký dạng thả xuống

(①), sau đó nhấn vào “Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin” (②).

Khi đăng ký cho người đi cùng, hãy đảm bảo tên của người đi cùng được hiển thị

trong danh sách người đăng ký dạng thả xuống (①), sau đó nhấn vào “Giấy chứng

nhận tiêm chủng vắc-xin” (②).

Màn hình "Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin" sẽ mở ra,

bạn hãy đọc hướng dẫn trên màn hình và nhập thông tin sau.

① Chọn

Cần đăng ký giấy chứng nhận tiêm vắc-xin hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm

trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Trong trường hợp không có giấy chứng

nhận tiêm vắc-xin hợp lệ, hãy chọn "Không".

STEP 20

5.1 Mở Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin

STEP 21

5.2 Nhập vào Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin

①
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Nếu bạn chọn "Không" ở mục Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin,

hãy nhấn vào "Tiếp theo" rồi nhấn vào "Đăng ký".

→ Chuyển sang mục 5.7

Nếu bạn đã chọn "Có" trong mục Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin,

hãy nhập các thông tin sau:

① Các mục sau đây có được ghi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh hay không? :

Chọn

② Tên / Hãng sản xuất vắc-xin đã tiêm chủng:

Chọn riêng cho từng lần thứ nhất đến lần thứ 3

③ Ngày tiêm chủng lần thứ 3:

Nhập ngày tháng năm tiêm chủng

STEP 23

5.4 Nhập vào Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin (nếu có)  (1)

STEP 22

5.3 Xác nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin (nếu Không đăng ký)
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

④ Nhấp vào “Browse”, đính kèm ảnh Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin (cho

thấy lịch sử tiêm chủng 3 mũi)*, đảm bảo tên tệp bạn đã chọn được hiển thị.

* Định dạng tệp: PNG, JPG (JPEG), PDF

⑤ Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng

mới sẽ đăng ký có phải là Giấy chứng nhận tiêm chủng của người đăng ký không:

Chọn câu trả lời cho câu hỏi

Nhấn vào “Tiếp theo”.

Trên màn hình “Xác nhận” được hiển thị ở phần cuối cùng, hãy kiểm tra xem nội

dung bạn đã nhập có chính xác không và tệp đã tải lên có được hiển thị không.

Nếu nội dung này đã đúng, hãy nhấn vào “Đăng ký”.

Nhấn vào “Quay lại” để chỉnh sửa.

* Lỗi nhập sai sẽ được hiển thị bằng màu đỏ.

STEP 24

5.5 Nhập vào Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin (nếu có)  (2)

STEP 25

5.6 Xác nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin (nếu có)
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Khi đã hoàn tất đăng ký, hãy nhấn vào "Chuyển về đầu trang".

Trạng thái của Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin (①) sẽ được hiển thị là

“Đang xét duyệt”, Ngày có hiệu lực (②) sẽ được hiển thị là ngày tiêm chủng mũi 3.

Nếu đăng ký là “Chưa đăng ký”, màn hình sẽ chuyển sang màu vàng,

“Hoàn tất xét duyệt” được hiển thị trong ① và “Không đăng ký”

được hiển thị trong Ngày có hiệu lực (②).

STEP 26

5.7 Hoàn tất Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin

STEP 27

5.8 Hiển thị màn hình Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin

Giấy chứng 
nhận tiêm 
chủng vắc-xin 
(Nếu có)

Giấy chứng 
nhận tiêm 
chủng vắc-xin 
(Nếu không)
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Kết quả xét duyệt được gửi qua thông báo đẩy và màu sắc màn hình sẽ thay đổi

theo trạng thái đó.

・" Hoàn tấ xét duyệt": Màn hình màu xanh lục

・"Không đăng ký": Màn hình màu vàng

・Các trường hợp khác: Màn hình giữ nguyên màu đỏ

Nếu quốc gia lưu trú của bạn được phân loại là vùng xanh hoặc vùng vàng,màn hì

nh sẽ chuyển từ xanh lá sang xanh dương.

Khi mục "Trạng thái hiện tại" ở đầu màn hình chuyển thành "Hoàn tất xét duyệt" th

ì tất cả thông tin không thể sửa đổi.

Trong trường hợp không được xét duyệt, vui lòng xác nhận lý do và đăng ký lại

giấy chứng nhận vắc-xin. Trong trường hợp không có giấy chứng nhận tiêm

vắc-xin hợp lệ, hãy đăng ký "Không" cho mục giấy chứng nhận tiêm vắc-xin

và đăng ký giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

STEP 29

(Trong trường hợp không được xét duyệt hoặc không có giấy chứng nhận tiêm vắc-xin hợp lệ)

STEP 28

5.9 Kết quả xét duyệt Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Màu màn hình trên cùng của ứng dụng được hiển thị bằng màu của tiến trình chậm

nhất trong số những người đã đăng ký.

Tất cả các thông báo đẩy đã nhận đều được lưu do đó có thể kiểm tra nội dung

bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào "Lịch sử thông báo" trong menu cài đặt.

Tiêu đề và nội dung của thông báo đẩy sẽ khác nhau tùy thuộc vào kết quả xét

duyệt.

STEP 30

5.10 Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin: Về màu của màn hình

STEP 31

5.11 Cách kiểm tra thông báo đẩy
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Mở màn hình “Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch”,

đảm bảo tên bạn hiển thị ở danh sách người đăng ký dạng thả xuống (①),

rồi nhấn “Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh” (②).

* Thao tác này không thể thực hiện được cho đến khi mục giấy chứng nhận tiêm

vắc-xin chuyển thành  "Hoàn tất xét duyệt".

Khi đăng ký thông tin người đi cùng, đảm bảo tên người đi cùng hiển thị ở danh

sách người đăng ký dạng thả xuống (①), rồi nhấn “Giấy chứng nhận xét nghiệm

trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh” (②).

Màn hình “Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh”

sẽ mở ra, bạn hãy nhập thông tin sau.

Có hay không có đăng ký trước Giấy chứng nhận xét nghiệm: Chọn một trong hai

Những người đã đăng ký giấy chứng nhận tiêm vắc-xin, vui lòng chọn "Không có".

STEP 32

6.1 Mở Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh

STEP 33

6.2 Nhập vào Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh

Giấy chứng 
nhận tiêm 
chủng vắc-xin 
(Nếu Hoàn 
tất xét duyệt)

Giấy chứng 
nhận tiêm 
chủng vắc-xin 
(Nếu không)

17



Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Nếu đã chọn là "Không có",

hãy nhấn vào "Tiếp theo" rồi nhấn vào "Đăng ký".

 → Chuyển sang mục 6.6

* Nếu nhập cảnh bằng giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi

xuất cảnh, bạn có thể sử dụng Fast Track ngay cả khi đã chọn "Không có",

nhưng bạn cần xuất trình "Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước

khi xuất cảnh" bản giấy, v.v. khi lên máy bay hoặc khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trường hợp chọn “Có”, vui lòng nhập các thông tin sau.

① Ngày, giờ lấy mẫu xét nghiệm

* Trong trường hợp quốc gia khởi hành khác với quốc gia nơi đã nhận giấy chứng

nhận xét nghiệm, hãy lưu ý sự chênh lệch múi giờ và nhập ngày giờ của quốc gia

khởi hành.

② Thời gian sau 72 giờ kể từ ngày giờ lấy mẫu xét nghiệm sẽ tự động hiển thị.

③ Loại xét nghiệm: Chọn từ menu thả xuống

④ Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm: Chọn từ menu thả xuống

⑤ Kết quả xét nghiệm: Chọn

⑥ Sau khi nhấn “Browse” để đính kèm ảnh Giấy chứng nhận xét nghiệm, đảm bảo

tệp bạn chọn được hiển thị, nhấn “Tiếp theo”.

* Định dạng tệp: PNG, JPG (JPEG), PDF

STEP 35

6.4 Nhập vào Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh (nếu có)

STEP 34

6.3 Xác nhận Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh (nếu không có)
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Trên màn hình “Xác nhận” được hiển thị ở phần cuối cùng, hãy kiểm tra xem nội

dung bạn đã nhập có chính xác không và tệp đã tải lên có được hiển thị không.

Nếu nội dung này đã đúng, hãy nhấn vào “Đăng ký”.

Nhấn vào “Quay lại” để chỉnh sửa.

* Lỗi nhập sai sẽ được hiển thị bằng màu đỏ.

Khi đã hoàn tất đăng ký, hãy nhấn vào "Chuyển về đầu trang".

STEP 36

6.5 Xác nhận Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh (nếu có)

STEP 37

6.6 Hoàn tất Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Trạng thái của Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh

(①) sẽ được hiển thị là “Đang xét duyệt”, và Thời hạn hiệu lực (②)

 sẽ hiển thị ngày giờ sau 72 giờ kể từ ngày giờ lấy mẫu xét nghiệm.

Nếu đăng ký là “Không có”, trạng thái sẽ được hiển thị là “Hoàn tất xét duyệt”

và Thời hạn hiệu lực (②) sẽ hiển thị là “Không đăng ký”.

Kết quả xét duyệt được gửi qua thông báo đẩy và màu sắc màn hình ứng dụng sẽ

thay đổi theo trạng thái đó.

Nếu bạn đã nhận thông báo trả lại hồ sơ xét duyệt, hãy kiểm tra

lý do bị trả lại và đăng ký lại.

Khi “Trạng thái hiện tại” (①) ở đầu màn hình trở thành “Hoàn tất xét duyệt”,

tất cả thông tin sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

STEP 38

6.7 Hiển thị màn hình Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh

STEP 39

6.8 Kết quả xét duyệt Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh

①

②
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Sau khi hoàn tất đăng ký (có/không) giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng

72 giờ trước khi xuất cảnh thì “Trạng thái hiện tại” chuyển thành

“Hoàn tất xét duyệt”, bạn có thể liên kết thông tin đã đăng ký với dịch vụ

Visit Japan Web của Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản.

Nhấp vào ①.

* Để biết về dịch vụ Visit Japan Web, vui lòng xem trang web của Cơ quan Kỹ

thuật số Nhật Bản bên dưới.

Kiểm tra nội dung và nhấn vào "Chuyển tiếp dữ liệu".

Màn hình dịch vụ Visit Japan Web sẽ được hiển thị.

Vui lòng đăng nhập để đăng ký.

STEP 41

Liên kết với Visit Japan Web (2)

STEP 40

Liên kết với Visit Japan Web (1)

Visit Japan Web | Digital Agency
https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/

①
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

Sau khi đăng ký, các trường hợp sau màn hình sẽ chuyển màu xanh dương và

không phải xét nghiệm khi đến sân bay, không phải cách ly sau khi nhập cảnh.

・Lưu trú ở nước vùng xanh và giấy chứng nhận tiêm vắc-xin hoặc giấy chứng

nhận xét nghiệm được chấp nhận.

・Lưu trú ở nước vùng vàng và giấy chứng nhận tiêm vắc-xin được chấp nhận.

Chú ý: Ngay cả khi màn hình chuyển sang màu xanh dương vẫn có thể chuyển

sang màu xanh lá tùy theo sự thay đổi phân loại quốc gia lưu trú khi hập cảnh.

Trường hợp phải xét nghiệm khi đến sân bay và phải tự cách ly tại nhà hoặc tại

cơ sở cách ly tập trung sau khi nhập cảnh, màn hình sẽ có màu xanh lá.

Trường hợp đã chọn "Không có" cho cả "Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin" và

"Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh",

màn hình sẽ chuyển sang màu vàng.

Trong trường hợp này, khi nhập cảnh cần xuất trình bằng văn bản giấy chứng

nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

STEP 42

7.1 Màn hình chính của ứng dụng sau khi hoàn tất đăng ký

STEP 43

7.2 Về màn hình không phải màu xanh dương
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Hướng dẫn đăng ký trước thủ tục kiểm dịch (Fast Track)

* Bạn sẽ được yêu cầu xuất trình màn hình trên điện thoại thông minh,

v.v. cho nhân viên kiểm dịch khi đến nơi.

Nhấn vào nút “Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch” để hiển thị mã QR

và trạng thái.

* Nếu có người đi cùng, có thể chuyển đổi hiển thị thông tin của bản thân và

của người đi cùng bất cứ lúc nào từ danh sách người đăng ký dạng thả xuống.

Sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, màn hình ứng dụng sẽ tự động chuyển từ màn

hình xanh dương, xanh lá hoặc vàng của “Chế độ Kiểm dịch sân bay”

sang màn hình màu đỏ “Chế độ xác nhận sức khỏe của người nhập cảnh”.

(Nếu màn hình của bạn có màu xanh dương,

bạn không cần phải làm gì thêm sau khi màn hình chuyển đổi.)

Nếu vẫn ở màn hình chế độ kiểm dịch tại sân bay màu đỏ thì cần phải cài đặt lại.

* Bạn có thể hiển thị màn hình đăng ký thủ tục kiểm dịch bằng cách nhấn vào

chi tiết đăng ký Fast Track cho đến khi thông tin khớp với thông tin đăng ký

của trung tâm.

STEP 44

7.3 Màn hình sẽ xuất trình cho nhân viên kiểm dịch khi đến nơi

STEP 45

7.4 Đối với những người cần phải cách ly tại nhà, v.v.

Followup →  https://www.hco.mhlw.go.jp/followup/en/

FAQ → https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/en.html

Manual → https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/en.html#n03
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