
NOVAS MEDIDAS DE FRONTEIRA CONTRA O COVID-19 
(19/03/2020) 

 

1) AMPLIAÇÃO DAS REGIÕES COM PROIBIÇÃO DE ENTRADA NO JAPÃO (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA) 

Acréscimo de outras regiões da Itália, Suíça e Espanha (v. abaixo) e toda a Islândia à lista 

já existente. A permissão de entrada no Japão será negada aos estrangeiros com 

histórico de estadia nas regiões mencionadas nos 14 dias anteriores à chegada, exceto 

circunstâncias excepcionais. 

Itália: Aosta Valley/ Trentino=Alto Adige/ Friuli Venezia Giulia/ Liguria 

Suíça: Cantão de Ticino/ Basel-Stadt 

Espanha: Navarre/ Região de Madrid/Basque/la Rioja 

 

2) REFORÇO DA QUARENTENA (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

Aos viajantes provenientes dos Países Membros do Acordo de Schengen (*), Irlanda, 

Andorra, Irã, Reino Unido, Egito, Chipre, Croácia, San Marino, Vaticano, Bulgária, 

Mônaco ou Romênia deverão ficar em quarentena por 14 dias em local determinado 

pela autoridade sanitária e serão solicitados a não utilizar transporte público. 

(*) Islândia, Itália, Estônia, Áustria, Holanda, Grécia, Suíça, Suécia, Espanha, Eslováquia, 

Eslovênia, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Hungria, Finlândia, França, 

Bélgica, Polônia, Portugal, Malta, Letônia, Lituânia, Liechtenstein. 

 

3) RESTRIÇÕES AO VISTO (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES) 

(1) Fica suspensa a validade dos vistos múltiplos e simples expedidos até o dia 

20/03/2020, pelas embaixadas e/ou consulados do Japão nos países mencionados 

acima. 

(2) O programa de isenção de visto mantido com os países acima será suspenso 

gradativamente. 

 

 

Medida 1): entrará em vigor à zero hora do dia 19 de março de 2020 e valerá por período 

indeterminado. Aqueles que embarcarem para o Japão antes da data de aplicação da 

medida estarão a salvo da restrição. 

Medida 2): valerá até o final de abril do corrente ano para aeronaves e embarcações 

que partirem após a zero hora do dia 21 de março de 2020 e chegarem no Japão 

(passivel de prorrogação). 

Medida 3): estará em vigor entre a zero hora de 21 de março a final de abril (passível de 

prorrogação). 

 

(Obs: As medidas divulgadas anteriormente continuam em vigor.) 

 


