
Япон Улсын хилээр нэвтрэх иргэдийн анхааралд

Хилээр нэвтрэх үед асуумжийн хуудас  өгөх шаардлагатай.

ЯпонУлсын Эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн яамны Хорио цээрийн газар

Асуумжийн хуудсыг цахимаар урьдчилан бөглөнө үү

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвар хамгаалал, хорио цээрийн арга хэмжээний хүрээнд 

зорчсон газар, эрүүл мэндийн байдлын талаар бөглөсөн “Асуумжийн хуудсыг ” Япон Улсын хилээр 

нэвтрэхдээ хилийн хорио цээрийн ажилтанд шалгуулна.Асуумжийн хуудсыг 

Questionnaire Web цахим хуудаст нэвтрэн (Гэртээ, нисэх онгоцны 

буудал, агаарын хөлөгт),  бөглөж QR код аван хилийн хорио цээрийн 

ажилтанд шалгуулна.

Асуумжийн хуудсыг урьдчилан бөглөөгүй нөхцөлд цаг 

хугацаа алдах бөгөөд хил нэвтрэх үед хорио цээрийн 

шалгалтад цаг зарцуулна гэдгийг анхаарна уу.
*Тухайн зорчигч ухаалаг утас, таблет байхгүйн улмаас онгоцонд суухаас өмнө QRкод авч чадаагүй бол Япон Улсад ирсний дараа 

нисэх онгоцны буудалд суурилуулсан компьютероос ‘Questionnaire Web’ цахим хуудаст нэвтэрч мэдээллээ хийн QR код авах 

боломжтой  ч  цаг хугацаа алдахыг анхаарна уу.

❶ Questionnaire Web цахим хуудаст 

нэвтэрч асуумжийн хуудсыг 

бөглөн⇒QR код авна.

❷ QR кодыг паспортын хамт 

үзүүлэх.

Асуумжийн хуудас бөглөх дараалал 
* Интернет орчинтой газраас татаж авах 

шаардлагатай

Хилээр нэвтрэх үед

• Нислэгийн үед 

бөглөх бол  онгоцонд 

суухаас өмнө 

програмыг татаж авах 

шаардлагатай.

Нисэхээс өмнө 

програм татаж авах 

Questionnaire Website цахим хуудас руу доорх линкээр нэвтэрнэ:

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

* Ухаалаг утас болон компьютероос нэвтрэх болмжтой.

Агаарын хөлөгт 

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


Асуумжийн цахим хуудсыг ашиглах тухай

Япон Улсын Эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн яам

① ②

③④

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

‘Questionnaire Website” цахим хуудаст  

нэвтрэх Нүүр хуудасны агуулгыг нягтлан “Дараах”

гэсэн хэсэг рүү шилжинэ

Ухаалаг утас (Android , iOS) ашиглах бол гар утасны 

дэлгэц хэсэг дээр апликейшнийг татаж аваад бөглөнө. 

Гар утсан дээр татаж авсан бол интернетгүй байсан ч 

бөглөж болно. 

• Нисэх онгоцны буудал, агаарын хөлөг дотор 

интернетэд холбогдох боломжгүй тохиолдол 

сүлжээгүй орчинд бөглөж болно.
* Энэхүү дэлгэц нь ухаалаг утас дээр гарч 

ирнэ

Асуумжийн хуудаст мэдээлэл 

оруулахQR кодыг хадгалах, хэвлэх 

* QRкодыг хил нэвтрэх хорио цээрийн 

шалгалт дуустал хаяж үрэгдүүлэхгүй 

хадгална уу. 
*Тодруулах зүйл байвал цахим хуудасны FAQ буюу 

түгээмэл асуултын хэсгээс харна уу.

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

