
Jak przygotować się do podróży do Japonii? 

 

       Listopad 2022 

 

Aktualne japońskie wymagania sanitarne różnią się w zależności od tego, czy podróżny 

posiada ważne zaświadczenie o trzykrotnym szczepieniu przeciw COVID-19. 

 

1. Przygotowania przed wyjazdem do Japonii 

 

(1) W przypadku posiadania ważnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw 

COVID-19 (np. unijny certyfikat COVID).  

 

A. Od 7 września 2022 r. podróżni, którzy posiadają ważne zaświadczenie o szczepieniu 

przeciw COVID-19 potwierdzające przyjęcie trzech dawek szczepionki są zwolnione z 

obowiązku uzyskania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność 

COVID-19. Jeżeli krajowe zaświadczenie o szczepieniu nie zawiera zapisu w języku 

angielskim, należy wykonać tłumaczenie zaświadczenia (na język angielski lub japoński) 

i okazać wraz z oryginalnym certyfikatem szczepień (tłumaczenie można wykonać 

samodzielnie).  

Zaświadczenia wystawiane elektronicznie lub kopie oryginalnych zaświadczeń o 

odbytym szczepieniu przeciw COVID-19 będą uznane za ważne, jeżeli dane w nich 

zawarte można potwierdzić i spełniają wymagania sanitarne. Zaświadczenie musi 

jednoznacznie wskazywać, że przyjęto trzy dawki którejkolwiek z następujących 

szczepionek. 

 

Nazwa szczepionki Główny producent 

 

 COMIRNATY intramuscular injection 

 COMIRNATY RTU intramuscular 

 Injection 

 

 

 Pfizer 

 BioNTech 

 Fosun Pharma 

 

 Spikevax intramuscular injection  Moderna 

 Vaxzevria intramuscular injection  AstraZeneca 

 Covishield  Serum Institute of India 



Nazwa szczepionki Główny producent 

 JCOVDEN intramuscular injection  Janssen 

 COVAXIN  Bharat Biotech 

 Nuvaxovid intramuscular injection  Novavax 

 COVOVAX  Serum Institute of India 

 Covilo 

 BBIBP-CorV 

 Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 

 Sinopharm/Beijing Institute of Biological 

Products 

 CoronaVac 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 
 Sinovac 

 CONVIDECIA  CanSino Biologics 

 

*W przypadku szczepionki JCOVDEN/Janssen i CONVIDECIA/CanSino Biologics 

tylko w przypadku pierwszej dawki szczepionki, jedna dawka jest równoważna dwóm 

dawkom. 

* Dawki będą uznane za ważne również wtedy, gdy każda z nich nie jest tą samą 

szczepionką. 

 

B. Niektóre procedury sanitarne mogą zostać wykonane przed przylotem do Japonii za 

pośrednictwem strony internetowej Visit Japan Web (portal dotyczący rejestracji 

procedur dotyczących kwarantanny, imigracyjnych, celnych, in. Fast Track). Rejestracja 

do powyższego systemu upraszcza procedury imigracyjne i skraca czas oczekiwania na 

lotnisku. Zaleca się korzystanie z powyższego systemu Fast Track, aby zapobiec 

zatłoczeniu i opóźnieniom na lotnisku po przylocie do Japonii. Aplikację można uzyskać 

poprzez poniższy kod QR oraz adres internetowy https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ 

 

 

             

     

https://vjw-lp.digital.go.jp/en/


 

(2) W przypadku braku ważnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 

 

A. Wymagane jest zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na obecność COVID-

19, uzyskanego maksymalnie 72 godzin przed podróżą do Japonii. Zaleca się, aby 

zaświadczenie było przygotowane w formacie określonym przez Ministerstwo Zdrowia, 

Pracy i Opieki Społecznej Japonii. Brak przedłożenia niniejszego zaświadczenia 

spowoduje, że podróżny nie otrzyma pozwolenia na lądowanie w Japonii. Formularze w 

języku angielskim są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, Pracy i 

Opieki Społecznej Japonii, ale należy samemu upewnić się, że laboratorium wypełni 

zaświadczenie na wymaganym formularzu. Wzór formularza odnajdą Państwo w 

poniższym linku.  

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf 

 

B. Niektóre procedury sanitarne mogą zostać wykonane przed przylotem do Japonii za 

pośrednictwem strony internetowej Visit Japan Web (portal dotyczący rejestracji 

procedur dotyczących kwarantanny, imigracyjnych, celnych, in. Fast Track). Rejestracja 

do powyższego systemu upraszcza procedury imigracyjne i skraca czas oczekiwania na 

lotnisku. Zaleca się korzystanie z powyższego systemu Fast Track, aby zapobiec 

zatłoczeniu i opóźnieniom na lotnisku po przylocie do Japonii. Aplikację można uzyskać 

poprzez poniższy kod QR oraz adres internetowy https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ 

 

 

 

 

(3) Inne 

 

 W przypadku braku możliwości skorzystania z usługi Fast Track, przed wejściem na 

pokład samolotu należy wypełnić kwestionariusz przygotowany przez japońskie 

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://vjw-lp.digital.go.jp/en/


Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w celu uzyskania kodu QR. Niniejszy 

kod QR będzie potrzebny po przyjeździe do Japonii, dlatego prosimy o zrobienie zrzutu 

ekranu i zapisanie kodu w telefonie komórkowym.  

Aby odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu, prosimy o użycie poniższego 

kodu QR lub linku 

 

 

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

 

2. Po przybyciu do Japonii 

 

Od 11 października 2022 r. wszyscy podróżni, niezależnie czy posiadają zaświadczenie o 

szczepieniu przeciw COVID-19, są zwolnieni z obowiązku poddania się testowi na 

obecność COVID-19 bezpośrednio po przylocie oraz odbywania kwarantanny. 

 

3. Transport z lotniska do domu 

 

Wszyscy podróżujący do Japonii mogą korzystać z transportu publicznego.  

Prosimy również o zapoznanie się ze stroną internetową Ministerstwa Zdrowia, Pracy i 

Opieki Społecznej Japonii↓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.htm


Lista laboratoriów świadczących usługę wykonania testu na COVID-

19 z wystawieniem zaświadczenia na formularzu polecanym  przez 

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii 

 

Poniższa lista nie jest rekomendacją ambasady, jedynie zestawieniem placówek, 

które zadeklarowały możliwość wystawienia zaświadczenia o wyniku testu COVID-19 

na formularzu Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii. Zaleca się 

każdorazowo samodzielną weryfikację danej placówki pod kątem możliwości otrzymania 

zaświadczenia na odpowiednim formularzu (wzór 

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf) 

Prosimy mieć także na uwadze, iż standardowy czas oczekiwania na wynik testu RT-PCR 

wynosi ok. 24 godzin. 

 

(i) DIAGNOSTYKA 

･Oferuje pakiet test RT-PCR z zaświadczeniem do Japonii (wersja elektroniczna). 

･Cena: 335PLN 

･Punkty pobrań (lista placówek ogólnych): https://diag.pl/katalogi/placowki/ 

*uwaga: powyższe placówki zawierają także punkty, które nie wystawiają     

zaświadczeń 

･ Link do pakietu test RT-PCR na COVID-19 z zaświadczeniem do Japonii 

https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-

lekarskim-dla-japonii/ 

 

(ii) ZDROWE GENY  

･Oferuje pakiet test RT-PCR z zaświadczeniem do Japonii (wersja elektroniczna). 

･Cena: 289 PLN 

･ Punkty pobrań: https://zdrowegeny.pl/cmsstatic/placowki-wykonujace-pobrania-do-

badan-zdrowe-geny.pdf 

* uwaga: powyższe placówki zawierają także punkty, które nie wystawiają     

  zaświadczeń 

･ Link do pakietu test RT-PCR na COVID-19 z zaświadczeniem do Japonii: 

https://zdrowegeny.pl/koronawirus-sars-cov-2-badanie-z-zaswiadczeniem-lekarskim-

japonia 

 

(iii)Your Med (na Lotnisku Chopina) 

･oferuje test RT-PCR z zaświadczeniem do Japonii (przy zakupie należy poprosić o 

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://diag.pl/katalogi/placowki/
https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-japonii/
https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-japonii/
https://zdrowegeny.pl/cmsstatic/placowki-wykonujace-pobrania-do-badan-zdrowe-geny.pdf
https://zdrowegeny.pl/cmsstatic/placowki-wykonujace-pobrania-do-badan-zdrowe-geny.pdf
https://zdrowegeny.pl/koronawirus-sars-cov-2-badanie-z-zaswiadczeniem-lekarskim-japonia
https://zdrowegeny.pl/koronawirus-sars-cov-2-badanie-z-zaswiadczeniem-lekarskim-japonia


zaświadczenie) 

･Punkt pobrań: Strefa AB 

･Cena: 420 PLN (standardowa opcja(3h)), 600 PLN(cito RT-PCR(1h)) 

･Godziny otwarcia: 9:00~17:00 

･HP: https://www.lotnisko-chopina.pl/en/covid-19-testing-point.html 

 

(iv) Helisa Lab (Warszawa) 

･oferuje test RT-PCR z zaświadczeniem do Japonii (przy zakupie należy poprosić o 

zaświadczenie) 

･Punkt pobrań: ul. Zamkowa 2/u1, 03-890 Warszawa 

･Możliwe pobranie we wskazanej lokalizacji (konieczna wcześniejsza konsultacja) 

･Godziny otwarcia: 9:00-16:00 (pn-pt), 12:00-12:00 (niedziele, wymagane rezerwacje), 

soboty nieczynne 

･Rezerwacje: tel. +48 606 548 883 (English possible) , e-mail: helisa.lab@gmail.com 

･Cena: RT-PCR (test standardowy, wyniki do 24 godzin) 270 PLN; Cito RT-PCR (wyniki 

w ciągu 3-4 godzin.) 540 PLN; 

 

 

 

https://www.lotnisko-chopina.pl/en/covid-19-testing-point.html
mailto:helisa.lab@gmail.com

