
ЭМНХЯам・Хилийн хорио цээрийн алба・Хилээр нэвтрэгсэдийн эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих төв 

Хилээр нэвтэрч байгаа болон Японд нутаг буцаж байгаа иргэдийн анхааралд 

14  хоногийн тусгаарлалтын хугацааны дүрэм 

 
-Өөрийн гэр болонТусгаарлалтын байранд байж бусадтай хавьталд орохгүй байх 
-Өдөр бүр байршил болон эрүүл мэндийн байдлаа мэдээлэх (үүрэг амлалтын дагуу) 

 

-Халдвар хамгааллын дэглэмээ сахих: Маск зүүх, гараа ариутгах, битүү орчин ・хүний 

нягтрал・олон хүнтэй хавьталд орохоос зайлсхийх 

 
Японд очсоны 
дараах 14 
хоногт 
 

 
Японд байх 

хугацааны туршид 
 

＊Тусгаарлалтын хугацаанд Хилээр  нэвтрэгсдэдийн эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих төвөөс асуулга явуулна. 

＊Биеийн байдал сайнгүй байвал Эрүүл Мэндийн Газарт мэдэгдэх. 

＊Халдвар хамгааллын дэглэм, дүрмийг сахин биелүүлэхийн тулд доорх апликэйшнийг ашиглаж тохиргоог 
заавал хийгээрэй. 

Өдөр бүр (14 хоног) ・Өөрөө хийх 

１.Байршлаа мэдээлэх апликэйшн (OEL)ашиглан 

байршлаа мэдээлэх 
  1) Бүртгүүлэх (хэрэглэж эхлэх бүртгэлийг хийх)       

Татаж авсаны дараа, хилээр нэвтэрснээс хойш 1 

хоногийн дотор утсанд ирэх хэрэглэх зааврын дагуу 

апликэйшнийг тохируулж хэрэглэхэд бэлэн болгох 

  2) Идэвхжүүлэх  (тусгаарлалтын байршлаа мэдээлэх)      

   14 хоног тусгаарлагдах газартаа очмогцоо апликэйшнээ 

идэвхжүүлэх 

  3) “Одоо энд!” товчлуур (байршлын мэдээллээ өгөх) 

Өдөрт хэд хэдэн удаа “байршлын мэдээллийг”асуусан 

мэдэгдэл гар утсанд ирнэ →”Одоо энд!” товчлуурыг дарж байршлын мэдээллээ өгнө 

Тодорхой цагт ・ Хилээр нэвтрэгсэдийн ЭМБайдалд хяналт тавих төвөөс 

３.Видео чат хийх апликэйшн(MySOS г.м)-ээр байгаа газрыг нь нягтлах 

 1) Бүртгүүлэх (хэрэглэж эхлэх бүртгэлийг хийх) 
зориулагдсан QR код-оор татаж авсны дараа апликэйшнийг тохируулж 

хэрэглэхэд бэлэн болгох 

  2) Видео чат-нд хариу өгөх  

“Хилээр нэвтрэгсдийн ЭМБайдалд хяналт тавих төв”-ийн хариуцсан 

ажилтаны зүгээс бүртгүүлсэн тусгаарлагдах газартаа байгаа эсэхийг 

нягтлах видео чат хийх тул уг чатанд хариулна               

Бусад 

4.Ухаалаг утсан дээр байршлын мэдээллийг  

бүртгүүлж хадгалах тохиргоо хийнэ 
Эерэг гэж батлагдсан тохиолдолд хадгалагдсан 

байршлуудын мэдээлийг ЭМТөв г.м газруудад өгөх 

зориулалттай тохиргоо юм. 

5.COCOA (Хавьтал тодорхойлох апликэйшн) 

ашиглах    Эерэг гэж батлагдсан хүнтэй хавьтал болсон байж 

болзошгүй талаарх мэдээллийг хүлээн авах апликэйшнийг татаж суулгах 

 

 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр Эрүүл мэндийн байдал болон Байршлын мэдээллийг өгөлгүй амлалтыг зөрчсөн тохиолдолд Овог нэр 
(Гадаадын иргэн бол Овог нэр болон Иргэншил) болон халдварын дэгдэлтэнд шаардагдах бусад мэдээллийг нийтэд зарлах 
тохиолдол гарч болзошгүйг анхаарна уу. Гадаадын иргэдийн хувьд Хилээр нэвтрүүлэх хуулийн дагуу Оршин суух зөвшөөрлийг цуцлах 
болон Албадан гаргах тохиолдол байж болохыг анхаарна уу. 

２.Эрүүл мэндийн 

байдлаа мэдээлэх 

（имэйл, вэб хуудсаар） 

Өдөр бүр 1 удаа эрүүл мэндийн 

байдлыг нягтлах имэйл ирнэ 

→Имэйлд дурдсан зааврын 

дагуу өргөтгөлөөр орж эрүүл 

мэндийн байдлаа мэдэгдэнэ 

 

    

今ここ！ 

Анхаарах:Дуудлага 
ирэхэд заавал хариу 
өгнө үү. 

（Апликэйшний заавар г.м）

Хилээр нэвтрэгсэдийн 
ЭМБайдалд хяналт 
тавих төвийн цахим 

хуудас  ⇨ 

www.hco.mhlw.go.jp 



Бүх аппликэйшнийг доорх QR кодоор  татаж авах боломжтой. 

※ Шаардлагатай Аппликэйшнийг урьдчилан татаж авч, тохиргоо хийгээгүй бол Онгоцны буудал дээр 

хүлээгдэх хугацаа бусад зорчигчидынхоос уртсахыг анхаарна уу. 

 
   Шаардлагатай аппликэйшнүүдийг   
   дараах холбоосоор шалгана уу. 

       

   https://www.mhlw.go.jp/content 

  /000752493.pdf 

 

Хилээр нэвтрэх үед Онгоцны буудлын Хорио цээрийн албанаас 
ухаалаг утсыг шалгана. 
Ухаалаг утасгүй, эсвэл аппликэйшнийг татаж авах боломжгүй ухаалаг утастай бол 

Япон улсын хилээр нэвтрэх үед  Онгоцны буудал дээрээс өөрийн зардлаар ухаалаг утас 
түрээслэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу. 

➀ Байршлаа 

мэдээлэх аппликэйшн 

(OEL) ашиглан 

байршлаа мэдээлэх 

Таны байршлын 
мэдээллээ илгээхэд 
шаардлагатай. 

Play Store / App Store  

 

② Видео чат хийх    

аппликэйшн 

（MySOS г.м.）

ашиглан байгаа газрыг 
нягтлах 

Байгаа газрыг няглах 
зорилгоор хариуцсан 
ажилтаны зүгээс видео 
чат хийж ирэх үед 
хариу өгөхөд 
шаардлагатай. 

   iPhone  /   Android 

   https://mysosp.page.link/sfY2    
kRrviv4t4eFy7 

※ Дээрх холбоос, эсвэл QR 

кодоор татаж авах 

③Өөрийн гар утасны 

байршлын 
мэдээллийн тохиргоог 
хийж хадгалах
（GoogleMaps г.м. тохиргоо） 

Хилээр нэвтэрснээс 
хойш эерэг хэмээн 
батлагдсан тохиолдолд 
хадгалсан 
байршлуудын 
мэдээллээ ЭМТөв 
зэрэгт өгөхөд 
шаардлагатай. 

Play Store（Android） 

※iPhone бол аппликэйшн татах шаардлагагүй 

 

④COCOA（Хавьтал 

тодорхойлох 

аппликэйшн）ашиглах 

Шинэ төрлийн корона 
вирусын халдвар авсан 
хүнтэй хавьтал болсон 
эсэх талаар мэдээлэл 
авахад хэрэгтэй 

Play Store  /  App Store  

 

Эдгээр аппликэйшнийг ашиглах боломжтой OS 

хувилбар, iPhone：iOS 13.5 –аас дээш, 

Android：Android 6.0-оос дээш. 

※OS-ийн апдэйтэд нэлээд хугацаа шаардагдах 

тохиолдол байдгийг анхаарна уу. Таны ухаалаг утас 

хэрэгтэй аппликэйшнүүдийг татаж авах хүчин 

чадалтай эсэхийг урьдчилан шалгана уу. 

https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
https://mysosp/
https://mysosp/
https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7

