
Informasi tentang biaya pemeriksaan penyaringan dan 

pembebasan notifikasi untuk warga asing.

□ Yang harus mendapatkan pemeriksaan Corona 19.

 ① Orang yang dicurigai menderita corona 19, termasuk pneumonia           

yang tidak diketahui, menurut pendapat dokter.

 ② Mereka yang telah berkunjung ke luar negeri dan demam dalam 14 hari ( 

suhu diatas 37,5℃ ) dan juga ada gejala pernafasan ( batuk, sesak 

nafas, dll ) setelah memasuki Korea.

 ③ Orang yang terinfeksi Virus Corona 19 ada hubungan epidemiologis 

dengan wabah domestik dan demam dalam waktu 14 hari ( suhu badan 

di atas 37,5℃ ) dan juga gejala pernafasan ( batuk, sesak nafas, dll )

□ Pemberitahuan.

 ① Dalam kasus di atas, jika Anda menerima tes diagnostik, terlepas dari 

kebangsaan atau status tempat tinggal Anda, tidak ada biaya yang 

dikeluarkan dengan cara yang sama seperti orang Korea.

Jika timbul gejala, hubungi Pusat Panggilan 1339 dan gunakan klinik 

kesehatan terdekat, seperti pusat kesehatan umum.

 ② Bahkan jika Anda tidak memiliki hak untuk tinggal ( ilegal ), jika Anda 

sedang dirawat oleh institusi medis dengan gejala yang berkaitan dengan 

corona 19, Anda akan ditangguhkan tanpa pemberitahuan melalui imigrasi 

dan konfirmasi orang asing.

□ Untuk pertanyaan tentang gejala dan jadwal terkait corona 19, hubungi 

1339 Call Center.

Untuk informasi tentang keluhan imigrasi dan informasi hidup, hubungi 

Pusat Informasi Imigrasi 1345 untuk informasi lebih lanjut.

    ※ Setelah menghubungi pusat panggilan 1339, jika perlu, memungkinkan juga komunikasi 

tiga arah sebagai berikut 

□ 1339 (terkoneksi ke nomor 1345 dan 1330) informasi dalam bahasa asing sesuai 

penggunaanya (negara dan waktu)

No. telp
 Waktu 

pelayanan
Bahasa

(☎1345)

Kementrian kehakiman

Pusat Informasi Umum 

Asing.

24 jam Inggris , China

09:00~18:00

Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia / indonesia, 

Rusia, 

Mongolia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Kamboja, 

Mianmar,

Prancis, Jerman, Spanyol, Philipine, Arab, Srilangka

(☎1330) 

Organisasi Pariwasata 

Korea

Pusat Informasi pariwisata

24 jam Inggris , China, Jepang

08:00~19:00 Vietnam, Thailand, Malaysia / Indonesia , Rusia


