
Đây là trang Web của Fast track 

Cách sử dụng Fast track

Khi quý vị trở lại Nhật hoặc nhập cảnh vào nước Nhật

Kiểm dịch

〈Hoàn tất xét duyệt〉

〈Đang xác nhận〉

Trước khi nhập cảnh vào nước Nhật quý vị có thể thực hiện
trước một số thủ tục trên phần mềm ứng dụng

qua các Sân Bay: Narita, Haneda, Quốc Tế Trung Bộ, Quốc Tế Kansai, Fukuoka 

※Việc xét duyệt đăng ký cần có một

khoảng thời gian nhất định. Muốn biết

thêm chi tiết xin tham khảo ở trang Web 

của chúng tôi

Quý vị cũng có thể không cần đăng ký giấy chứng nhận xét nghiệm COVID thực

hiện trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh

Trong trường hợp này, sau khi hoàn tất việc đăng ký, kiểm tra giấy chứng

nhận tiêm vắc xin, giấy cam kết và phiếu điều tra, màn hình sẽ chuyển sang

màu vàng. Quý vị hãy cho xem màn hình và giấy chứng nhận xét nghiệm

COVID tại quầy kiểm dịch
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・Xác nhận việc tải ứng dụng MySOS

・Điền vào phiếu điều tra và giấy cam kết

・Kiểm tra giấy chứng nhận tiêm vắc xin

・Kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm COVID
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Hãy sử dụng Fast track (Lối đi nhanh)

www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack
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1 Cài đặt phần mềm ứng dụng

https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7

2 Đăng ký trên ứng dụng

Làm theo trình tự hiển thị trên ứng dụng

3 Hoàn tất đăng ký /  Xét duyệt

Sau khi quý vị đăng ký xong, “Trung tâm xác duyệt kiểm dịch” sẽ xét duyệt nội dung 

đăng ký

4 Xét duyệt xong

Sau khi xét duyệt xong nội dung đăng ký, màn hình của ứng

dụng sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh

Hãy trình cho nhân viên kiểm dịch ở sân bay xem màn

hình của ứng dụng

Mặc dù sử dụng “Fast track” nhưng có khi thủ tục kiểm dịch bị mất nhiều
thời gian do tình trạng quá tải ở sân bay. Mong quý khách thông cảm cho

SỞ KIỂM DỊCH- BỘ Y TẾ, LAO ĐỘNG VÀ PHÚC LỢI
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