
Nová nařízení k výraznému posílení opatření na hranicích 

 

1. Neustálý přezkum oblastí, na které se vztahuje zákaz vstupu 

Umožnit komplexní uplatňování zákazu vstupu do Korejské Republiky (déle jen „KOR“) a Íránské 

islámské republiky („ dále jen „Írán“), a určit další oblasti těchto zemí v seznamu níže, které podléhají 

zákazu vstupu. 

 

*KOR: Gyeonsangbuk-do (7 měst a krajů: Gyeonsan, Andong, Yeongcheon, Chilgok, Uiseong, 

Seongju a Gunwi) 

*Írán: Provincie Qom, Provincie Teherán a Provincie Gilan 

 

2. Posílení karantény 

Vyzývat osoby, které cestují z Číny (včetně Hong Kongu a Macau, to samé platí dále) a KOR, aby 

setrvaly po dobu 14 dní v místě určeném vedoucím karanténní stanice a zdržely se používání veřejné 

dopravy.  

 

3. Omezení na letištích/v přístavech při příjezdu z Číny nebo KOR 

(1) Letadla: omezení příletových letišť pro osobní leteckou přepravu z Číny a KOR pouze na 

mezinárodní letiště Narita a Kansai (vyžadovat po leteckých společnostech, kterých se to týká, aby 

se tomuto omezení přizpůsobily) 

(2) Lodě: pozastavení osobní přepravy lodí, které vyplouvají z Číny a KOR (vyžadovat po 

společnostech, kterých se to týká, aby toto omezení respektovaly) 

 

4. Vízová omezení 

(1) Pozastavení platnosti víz pro jeden nebo více vstupů vydaných Japonskými velvyslanectvími nebo 

Generálními konzuláty v Číně nebo KOR 

(2) Pozastavení opatření osvobozujících od vízové povinnosti pro Hong Kong, Macau a KOR. 

 

5. Posílení mezinárodní spolupráce v oblasti opatření na hranicích, včetně spolupráce mezi Japonskem, 

Čínou a KOR. 

 

*Opatření popsaná v odstavci 1 výše vstupují v platnost v 0:00 hodin 7. března a zůstanou v platnosti do 

odvolání. Netýkají se však těch, kteří odjeli z těchto míst před vstupem těchto opatření v platnost a přijeli 

do Japonska po jejich zavedení.  

 

**Opatření popsaná v odstavcích 2 až 4 výše vstupují v platnost v 0:00 hodin 9. března a zůstanou 

v platnosti do poslední dne v měsíci. Toto období může být prodlouženo. 


