Kepada Orang yang Akan Masuk/Kembali ke Jepang

Angket wajib diserahkan saat masuk/kembali ke Jepang

pengisian angket web
sebelum tiba

Mohon lakukan

Sebagai prosedur karantina untuk infeksi virus Corona, "Angket" yang telah diisi dengan
riwayat tinggal dan kondisi kesehatan pada waktu akan masuk/kembali ke Jepang dan pastikan
untuk diserahkan kepada petugas karantina.

Sebelum tiba (di rumah, bandara, pesawat, dll.), masukkan
informasi yang diperlukan ke dalam “Angket web” lalu tunjukkan QR
code yang diterbitkan kepada petugas karantina saat tiba.

Alur input “Angket web”
Unduh di tempat
keberangkatan

Di dalam
pesawat

*Anda perlu terhubung ke internet untuk
mengunduh

Saat masuk
ke Jepang

*Untuk mengisi di
dalam pesawat,
Anda perlu
mengunduh sebelum
naik ke pesawat

❶Input informasi dengan
Angket web
⇒ QR code diterbitkan

❷ Tunjukkan QR code dan
paspor

Jika mengisi angket setelah mendarat, pengisian akan
memakan waktu sehingga prosedur karantina akan
memerlukan waktu lebih lama.
•

Jika Anda tidak memiliki smartphone atau tablet, QR code tidak dapat dibuat dengan “Angket web”
sebelum naik ke pesawat. Pengisian “Angket web” dan pembuatan QR code dapat dilakukan dari
komputer yang dipasang di bandara setelah mendarat di bandara Jepang namun pengisian ini akan
memerlukan waktu.

Informasi akses ke Angket web di sini
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
*Untuk smartphone dan PC
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Cara menggunakan “Angket web”
Periksa isi halaman atas lalu
klik “Berikutnya”

Akses ke angket web

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

Jika Anda menggunakan smartphone (Android,
iOS), mohon menjawab dari ikon layar
beranda setelah menambahkannya ke layar
beranda. Jawaban dapat dimasukkan secara
offline dari ikon layar beranda.
*Mohon lakukan pengisian secara
offline karena ada kalanya internet
tidak tersambung di bandara atau
di dalam pesawat.

Simpan atau cetak layar QR
code yang diterbitkan

①②
④③

*Simpan QR code baik-baik hingga
prosedur karantina di tempat mendarat
selesai

*Layar ini merupakan tampilan pada
smartphone

Masukkan informasi ke
formulir jawaban

*Jika ada hal yang kurang jelas, silakan
periksa FAQ pada situs di atas
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