
KOMUNIKAT O OGRANICZENIACH ZWIĄZANYCH Z 

KORONAWIRUSEM 

 

1. W związku z zaklasyfikowaniem koronawirusa 2019-nCoV (zwanego 

COVID-2019) jako „choroby zakaźnej” na podstawie Ustawy o chorobach 

zakaźnych, obywatelom zagranicznym uznanym za nosicieli wirusa 

odmówi się zgody na lądowanie na terytorium Japonii, zgodnie z Ustawą 

o kontroli imigracyjnej i uznaniu uchodźców. Ponieważ koronawirus 2019-

nCoV został zaklasyfikowany także jako „choroba zakaźna podlegająca 

obowiązkowi kwarantanny”, zagraniczni obywatele, u których podejrzewa 

się zarażenie koronawirusem, będą kierowani na obowiązkową 

kwarantannę bez wyłączenia osób posiadających ważną wizę. 

 

2. 12 lutego 2020 r. rząd Japonii podjął także decyzję o tymczasowej odmowie 

wstępu do kraju (poza wyjątkowymi przypadkami) następującym osobom: 

 

- obywatele zagraniczni, którzy w ciągu ostatnich 14 dni licząc od daty 

planowanego przekroczenia granicy Japonii podróżowali do prowincji 

Hubei bądź do prowincji Zhejiang w Chińskiej Republice Ludowej 

-obywatele zagraniczni posiadający paszport wystawiony przez władze 

prowincji Hubei bądź prowincji Zhejiang w Chińskiej Republice Ludowej 

- cudzoziemcy podróżujący statkiem pasażerskim mającym wpłynąć do 

portu w Japonii, stanowiącym zagrożenie zarażenia koronawirusem 2019-

nCoV 

 

3. Dokumenty aplikacyjne o wizę do Japonii osób, które podlegają 

powyższym kryteriom, nie zostaną przyjęte. Wszyscy aplikanci wizowi 

zobowiązani są do wypełnienia ankiety (w załączeniu), nawet jeśli w ciągu 

ostatnich 14 dni nie podróżowali, bądź nie planują podróżować przez 

prowincję Hubei lub prowincję Zhejiang, Chiny. 

 

4. Prosimy mieć na uwadze, iż powyższe restrykcje obowiązują także osoby 

posiadające japońskie wizy wielokrotnego wjazdu. Jeśli osoba taka 

podlega powyższym kryteriom z punktu 1 i 2, nie uzyska zgody na 

lądowanie na terytorium Japonii. 

 



KWESTIONARIUSZ 

 

IMIĘ (IMIONA), NAZWISKO:                                            

 

□MĘŻCZYZNA     □KOBIETA                      

 

DATA URODZENIA:                                  

 

OBYWATELSTWO:                                    

 

NUMER PASZPORTU:         

                     

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając odpowiednie 

okno. 

Q1: Czy w ostatnich 14 dniach przed datą planowanego przybycia do Japonii 

podróżowałeś/podróżowałaś do prowincji Hubei bądź prowincji Zhejiang w 

Chińskiej Republice Ludowej?  

□ Tak        □ Nie  

 

Q2: Czy po otrzymaniu wizy planujesz pobyt w prowincji Hubei bądź prowincji 

Zhejiang w Chińskiej Republice Ludowej w ciągu 14 dni poprzedzających datę 

planowanego przybycia do Japonii? 

   □ Tak, planuję    □ Nie, nie planuję 

 

DATA:  

 

PODPIS: 


