단기체류 외국인 숙박신고 제도가
2020년 12월 10일부터 시행되었습니다.

도입목적

감염병 및 테러 위기 상황에서 한국에 단기 체류하는 외국인의 국내 체류지 정보를
신속하게 파악해 사회·경제적 피해를 최소화하고 공공의 안전 확보

신고시기

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 ‘관심’ 이상의 위기경보* 발령 시 또는
「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법」에 따른 ‘주의’ 이상의 위기경보* 발령 시
* 경보단계는 ‘관심’, ‘주의’, ‘경계’, ‘심각’ 순으로 상향

대상

B-1(사증면제), B-2(관광·통과), C-1(일시취재), C-3(단기방문), C-4(단기취업)의
단기체류 자격을 부여받아 입국한 외국인

의무

숙박업자에게 여권 또는 여행증명서 제공(위반 시 50만 원 이하 과태료)

대상

「공중위생관리법」에 따라 숙박업으로 신고한 자 또는 「관광진흥법」에 따라 관광숙박업,
외국인관광 도시민박업, 한옥체험업으로 등록한 자

의무

숙박업자가 외국인이 제공한 여권 등의 정보를 법무부가 지정한 정보통신망을
이용하여 신고(위반 시 50만 원 이하 과태료)

외국인

숙박업자

※ 자세한 사항은 하이코리아(www.hikorea.go.kr) 또는 단기체류외국인 숙박신고 홈페이지(www.k-eta.go.kr/trds)에서 확인하실 수 있습니다.

Declaration of accommodation
by short-term foreign residents

went into force as of 10 December 2020
as a measure to prevent the spread of communicable disease
in the country

This schemes aims to minimise social/economic loss and ensure safety of the public
by locating short-term residents' accommodation in a timely manner
should a communicable disease outbreak or a terrorist attack takes place.
Declaration is required in the issuance of a crisis alert* of the "interest" level or higher
in line with "Infectious Disease Control And Prevention Act" or
in the issuance of a crisis alert* of the "caution" level of higher
in line with "Act On Counter-terrorism For The Protection Of Citizens And Public Security".
* Alerts are classified into four levels, namely: attention, caution, alert, and serious.

Foreign residents holding short-term visas- B-1(Visa exempted), B-2(Tourism/transit),
C-1(Short-term news coverage), C-3(Short-term visit), C-4(Short-term employment)
should present passport or a travel document to the owner of the accommodation facility.
A breach of this requirement will result in a fine up to KRW 500,000.
Accommodation facilities registed as a lodging business in line with Public Health Control Act or
tourist accommodation business, city home-stay services for foreign tourists or Hanok experience business
in line with Tourism Promotion Act should relay information of foreign guest (e.g. passport information)
via an information network designated by the Ministry of Justice.
A breach of this requirement will result in a fine up to KRW 500,000.
Visit Hi Korea website (www.hikorea.go.kr) or a dedicated website set up for this scheme (www.k-eta.go.kr/trds) for more information.

为防止感染病在国内扩散等因素

短期滞韩外国人申报住宿登记制度
已于2020年12月10日起实施

制度目的

面对感染病及恐怖主义危机之时，迅速掌握在韩短期滞留的外国人在韩住址信息，
减少社会经济损失，保障公共安全。

申报时间

按韩国《关于预防和管理感染病的法律》规定的“关注”及以上级别危机警报*发布时，
或者按韩国《保护国民安全和公共安全的反恐怖主义法》规定的“注意”
及以上级别危机警报*发布时。

外国人

对象

* 警报级别从低到高依次是：关注、注意、警惕、严重

持B-1(免签证)、B-2(旅游·过境)、C-1(临时采访)、C-3(短期访问)、
C-4(短期就业) 短期滞留资格入境韩国的外国人。

外国人

义务

向住宿业业主提供本人护照或旅行证明 (违反者最高行政罚款50万韩元)。

详情请参考“HI KOREA网站(www.hikorea.go.kr)”或“短期滞韩外国人申报住宿登记网站(www.k-eta.go.kr/trds)”。

Для предотвращения распространения инфекционных
заболеваний в стране

Система оповещания о месте проживания для
иностранцев с краткосрочным пребыванием
с 10 декабря вводится

Цель введения

Период оповещения

В кризисной ситуации, в случае инфекционных заболеваний или
терроризма, для минимизации социального-экономического
ущерба и обеспечения общественной безопасности за счет
быстрого получения информации о местонахождении
иностранцев, находящихся в Корее на короткий период
когда будет объявлен кризисный уровень* “внимательно” в
соответствии с “Законом о профилактики и лечении
инфекционных заболеваний“
когда будет объявлен кризисный уровень “осторожно” в
соответствии с “Законом о борьбе с терроризмом для защиты
населения и общественной безопасности“
* Очередность кризисных уровней: “внимательно”, “осторожно”, “критично”

Иностранец

заявитель
Иностранец

обязанность

Иностранцы въехавшие в страну с краткосрочным пребыванием
B-1(безвизовый режим), B-2(туризм-проезд), C-1(временный
репортер), C-3(краткосрочный визит), C-4(краткосрочная занятость
дать свой паспорт или свидетельство на возвращение
владельцу гостиницы (в случае нарушения штраф до
500тыс. вон)

Подробную информацию можно проверить на сайте хайкорея (www.hikorea.go.kr)
или на портале для краткосрочно проживающих иностранцев (www.k-eta.go.kr/trds)

เพือ
่ เป็นป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชือ
้ ในเกาหลี
ระบบรายงานทีพ
่ ก
ั ของชาวต่างชาติทพ
่ี ำนักระยะสัน
้
มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วน
ั ที่ 10 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์
ระยะการรายงาน

การเข้าถึงข้อมูลทีพ
่ ก
ั อาศัยของชาวต่างชาติทพ
่ี ำนักระยะสัน
้ ในเกาหลีได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์
ทีเ่ กิดโรคระบาดและวิกฤตการณ์การก่อการร้าย เพือ
่ เป็นการลดความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจ
และรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณะ
「ตามมาตรากฏหมาย การป้องกันและการจัดการโรคติดเชือ
้ 」 *เมือ
่ มีการออกการแจ้งเตือนภาวะเกิด
วิกฤติ ตัง้ แต่จด
ุ ‘ความสนใจ’ หรือ ตาม「กฏหมายว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย เพือ
่ คุม
้ ครอง
ประชาชนและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ」 *เมือ
่ มีการออกการแจ้งเตือนภาวะเกิดวิกฤติ ตัง้ แต่
จุดที่ ‘ข้อควรระวัง’
* ระดับการแจ้งเตือนคือ ‘ความสนใจ’, ‘ ข้อควรระวัง’, ‘ คำเตือน’, ‘รุนแรง’ มากขึน
้ ตามลำดับ

ชาวต่างชาติ

ผูท
้ ม
่ี ค
ี ณ
ุ สมบัติ
ชาวต่างชาติ

ภาคบังคับ

ชาวต่างชาติทไ
่ี ด้รบ
ั อนุญาตให้เข้ามาในเกาหลีดว
้ ยสถานะการพำนักระยะสัน
้
B-1 (ยกเว้นวีซา่ ), B-2 (ท่องเทีย
่ ว-การต่อเครือ
่ ง), C-1 (การเก็บข้อมูลชัว
่ คราว),
C-3 (เยีย
่ มเยียนระยะสัน
้ ), C-4 ( การจ้างงานระยะสัน
้ )
แสดงหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารรับรองการเดินทางให้กบ
ั ผูป
้ ระกอบการ
(กรณีฝา่ ฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 500,000วอน)

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HiKorea (www.hikorea.go.kr)
หรือเว็บไซต์รายงานที่พัก ระยะสั้นสำหรับชาวต่างช่าติ ได้ที่ (www.k-eta.go.kr/trds)
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