CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ NHẬP CẢNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ
Do tình hình thực tế có thể thay đổi tại thời điểm truy cập, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách tham khảo các kênh thông tin chính thức của
chính quyền nước sở tại để cập nhật những thông báo mới nhất.
Cập nhật ngày 20/3/2020
Quốc gia
/ Vùng lãnh thổ

Chi tiết
• Tất cả hành khách đến Việt Nam phải điền vào tờ khai y tế tại https://tokhaiyte.vn/ hoặc https://suckhoetoandan.vn/khaiyte
• Bắt đầu từ 00:00 ngày 21/3/2020, Việt Nam tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ
vào Việt Nam.
-

-

Trường hợp người nhập cảnh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm
Covid-19.
Trường hợp người nhập cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, nếu có sức khoẻ bình thường, không có các dấu hiệu bệnh và
được cơ quan đại diện cam kết đảm bảo tuyệt đối về các điều kiện cách ly thì có thể thực hiện cách ly tại cơ quan đại diện hoặc
nơi cư trú cho đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.
Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Ngoại jgiao và các Bộ liên quan khác (khi cần thiết).

• Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 0h ngày 18/3/2020.
Việt Nam

• Bắt đầu từ 12:00 ngày 21/3/2020, Việt Nam tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước
Belarus, Nga và Nhật Bản và tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực cấp cho công dân Belarus, Nga, Nhật Bản gốc Việt Nam và thân nhân
của họ (không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ). Công dân Belarus, Nga và Nhật nhập cảnh Việt Nam
cần đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng của Việt Nam theo quy định hiện hành.
• Hành khách thuộc một trong các nhóm tiêu chí sau đây không được phép vào Việt Nam:
-

Đã đến thăm hoặc quá cảnh tại Trung Quốc đại lục trong 14 ngày qua.
Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020: Khách nước ngoài đã đến thăm Vương quốc Anh và 26 quốc gia Schengen trong vòng
14 ngày qua.
Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020: Khách nước ngoài có thư xác nhận cho phép “nhập cảnh tại sân bay”.

• Khách nước ngoài được miễn visa có nhập cảnh Việt Nam phải có Giấy chứng nhận không dương tính virus Covid-19 do cơ quan có thẩm
quyền nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Không áp dụng với khách ngoại giao, công vụ.
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Quốc gia
/ Vùng lãnh thổ

Chi tiết
1. Du khách đã ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong 14 ngày qua không được phép quá cảnh hoặc nhập cảnh vào Hàn Quốc.
2. Công dân Trung Quốc có hộ chiếu được cấp tại tỉnh Hồ Bắc không được phép vào Hàn Quốc.
3. Thị thực Hàn Quốc do Lãnh sự quán Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc bị vô hiệu.
4. Bắt buộc yêu cầu có thị thực quá cảnh qua Hàn Quốc cho: - công dân Trung Quốc đến từ Trung Quốc; và - công dân nước khác đến từ
Trung Quốc.
5. Du khách đến từ Nhật Bản đã từng ở trên tàu du lịch 'Diamond Princess' không được phép quá cảnh hoặc nhập cảnh (Hàn Quốc).
6. Thị thực được cấp cho công dân Nhật Bản (tại Cơ quan Ngoại giao Hàn Quốc tại Nhật Bản) trước ngày 9 tháng 3 năm 2020 không có
hiệu lực.

Hàn Quốc
- Điều này không áp dụng cho thị thực được cấp bên ngoài Nhật Bản. Thị thực như vậy vẫn còn hiệu lực.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
7. Công dân Nhật Bản không có visa Hàn Quốc được cấp vào hoặc sau ngày 9 tháng 3 năm 2020 sẽ không được phép nhập cảnh.
8. Hành khách đến từ Áo, Bỉ, Bulgaria, Trung Quốc, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hồng
Kông (Trung Quốc), Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Ý, Nhật Bản, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Macao (Trung Quốc), Malta, Hà
Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh sẽ phải làm thủ tục
cách ly. Họ phải cài đặt ứng dụng tự chẩn đoán trong thiết bị cá nhân của mình và xuất trình 2 biểu Mẫu Thông báo Sức khỏe và Thông
báo Cách ly Đặc biệt sau khi đã hoàn thành tại Bàn cách ly kiểm dịch khi đến nơi.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
Trung Quốc

1. Tất cả hành khách đến Bắc Kinh (PEK) sẽ bị cách ly tại các khách sạn được chỉ định ở Bắc Kinh trong 14 ngày.
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Quốc gia
/ Vùng lãnh thổ

Chi tiết
2. Hành khách đang sống hoặc đã từng ở Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Iran, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy
Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ trong 14 ngày qua đến Thượng Hải Pudong (PVG) hoặc Thượng Hải Hồng Kiều (SHA) phải cách
ly bắt buộc 14 ngày tại nhà hoặc ở những nơi được chỉ định để theo dõi y tế.
3. Hành khách đang sống hoặc đã từng ở Pháp, Đức, Iran, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha hoặc Hoa Kỳ trong 14 ngày qua đến Quảng
Châu (CAN) hoặc Thâm Quyến (SZX) phải cách ly 14 ngày tại nhà hoặc ở những nơi được chỉ định để quan sát y tế.
1. Công dân Trung Quốc có hộ chiếu được cấp tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) không được phép vào Hồng Kông (Trung Quốc).
2. Hành khách cư trú hoặc đã ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong 14 ngày qua không được phép vào Hồng Kông (Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc).
3. Hành khách đã ở Trung Quốc, Iran hoặc các vùng Emilia-Romagna, Lombardy và Veneto (bao gồm Bologna, Milan, Venice và Verona) ở
Ý trong 14 ngày qua, không được phép vào nếu số ngày họ được phép ở lại Hồng Kông (Trung Quốc) là ít hơn 14 ngày.
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (Trung Quốc).

Hồng Kông
4. Hành khách cư trú hoặc đã ở Hàn Quốc trong 14 ngày qua không được phép vào Hồng Kông (Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (Trung Quốc). - Điều này không áp dụng cho hành khách cư trú tại Hồng
Kông (Trung Quốc).
5. Hành khách đến hoặc đã từng đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran hoặc các vùng Emilia-Romagna, Lombardy và Veneto (bao gồm Bologna,
Milan, Venice và Verona) ở Ý trong 14 ngày qua phải chịu cách ly bắt buộc trong 14 ngày.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
6. Tất cả hành khách đến và thành viên phi hành đoàn phải xuất trình Mẫu khai báo sức khỏe đã hoàn thành cho Bộ Y tế khi đến nơi.
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Chi tiết
7. Những người đã ở Pháp (Bourgogne-Franche-Comte và Grand Est), Đức (Bắc sông-Bavaria), Ý, Nhật Bản (Hokkaido) hoặc Tây Ban Nha
(La Rioja, Madrid và Pais Vasco) trong 14 ngày qua, được yêu cầu ở trong một trung tâm cách ly trong 14 ngày.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2020:
Hành khách đến hoặc đã ở Hàn Quốc hoặc Quốc gia thành viên Schengen trong 14 ngày qua, phải chịu cách ly tại nhà bắt buộc trong 14
ngày.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
1. Hành khách đã ở tỉnh Hồ Bắc hoặc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trong 14 ngày qua không được phép vào Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản;
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Nhật Bản nếu họ có thể chứng minh điều đó.
2. Hành khách đã ở Quận Cheongdo hoặc Thành phố Daegu ở Hàn Quốc trong 14 ngày qua không được phép vào Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản;

Nhật Bản
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Nhật Bản nếu họ có thể chứng minh điều đó.
3. Hành khách đã từng đến Gyeongsan-si, Andong-si, Yeongcheon-si, Chilgok-gun, Uiseong-gun, Seongju-gun hoặc Gunwi-gun ở
Gyeongsangbuk-do tại Hàn Quốc trong 14 ngày qua không được phép vào Nhật Bản.
-Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản.
-Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Nhật Bản nếu họ có thể chứng minh điều đó.

4

Quốc gia
/ Vùng lãnh thổ

Chi tiết
4. Hành khách đã từng ở các tỉnh Alborz, Gilan, Golestan, Isfahan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan hoặc Tehran ở
Iran trong 14 ngày qua không được phép vào Nhật Bản. Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Nhật Bản nếu họ có thể chứng minh điều đó.
5. Hành khách đã ở San Marino hoặc Emilia-Romagna, Lombardy, Marche, Piedmont hoặc Veneto ở Ý trong 14 ngày qua không được phép
vào Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Nhật Bản nếu họ có thể chứng minh điều đó.
6. Công dân Trung Quốc có hộ chiếu được cấp tại tỉnh Hồ Bắc hoặc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) không được phép vào Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng khi hành khách có thể chứng minh rằng họ đã không ở tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Chiết Giang trong 14 ngày qua.
7. Hành khách đã ở trên tàu du lịch 'Westerdam' không được phép vào Nhật Bản. - Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản.
8. Thị thực được cấp vào hoặc trước ngày 8 tháng 3 năm 2020 bởi các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và Lãnh sự quán Nhật Bản tại Trung
Quốc, Hồng Kông (SAR Trung Quốc) hoặc Hàn Quốc bị vô hiệu.
9. Đình chỉ việc miễn thị thực cho hành khách có hộ chiếu quốc gia Anh, hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (Trung Quốc), hành khách có
hộ chiếu Macao (Trung Quốc) và quốc tịch Hàn Quốc đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.
10. Hành khách đã ở hoặc đi qua Iceland, Tây ban Nha (Cộng đồng Madrid, Cộng đồng tự trị xứ Basque, La Rioja hoặc Cộng đồng Navarre
Chartered), Thuỵ Sỹ (Bang Ticino hoặc Basel-Stadt) trong 14 ngày qua không được phép vào Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho công dân Nhật Bản.
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Nhật Bản nếu họ có thể chứng minh điều đó.
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/ Vùng lãnh thổ

Chi tiết
1. Công dân Trung Quốc không được phép quá cảnh hoặc vào Đài Bắc Trung Quốc.
- Điều này không áp dụng nếu vợ/chồng của họ đến từ Đài Bắc Trung Quốc.
2. Hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc hộ chiếu Macao (Trung Quốc) không được phép vào Đài Bắc Trung Quốc.
- Điều này không áp dụng nếu vợ / chồng hoặc cha mẹ của họ đến từ Đài Bắc Trung Quốc. Họ phải có Giấy chứng nhận thường trú ROC
(Đài Loan) và phải cách ly tại nhà trong 14 ngày.
- Điều này không áp dụng khi họ đang đi công tác hoặc đang được luân chuyển bởi các công ty đa quốc gia. Họ phải ở nhà cách ly trong 14
ngày.
3. Hành khách đã ở Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Macao (Trung Quốc) trong 14 ngày qua không được phép vào Đài Bắc
Trung Quốc.

Đài Loan

- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Đài Bắc Trung Quốc (trên trang bìa: Cộng hòa Đài Loan Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho cư dân Đài Bắc Trung Quốc với Chứng nhận thường trú ROC (Đài Loan), loại APRC hoặc ARC.
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Macao (Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách đã quá cảnh qua Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Macao (Trung Quốc) trong 14 ngày
qua nhưng không rời khỏi các khu vực quá cảnh. Họ sẽ được cách ly tại nhà trong 14 ngày.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không đã quá cảnh qua Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Macao (Trung Quốc)
nhưng không rời khỏi các khu vực quá cảnh. Họ có thể nhập cảnh với một lá thư bảo đảm chứng minh rằng họ đã không nhập cảnh vào
Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Macao (Trung Quốc) trong 14 ngày qua.
4. Hành khách cư trú tại Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Macao (Trung Quốc) không được phép vào Đài Bắc Trung Quốc.
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Chi tiết
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Đài Bắc Trung Quốc (trên trang bìa: Cộng hòa Đài Loan Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Hồng Kông (SAR Trung Quốc).
- Điều này không áp dụng cho hành khách có hộ chiếu Macao (SAR Trung Quốc).
5. Hành khách đến từ Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iran, Ireland,
Ý, Hàn Quốc, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan , Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển hoặc Các
tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất phải ở trong khu vực cách ly 14 ngày.
6. Hành khách đến từ Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bhutan, Bosnia và Herzegovina,
Brunei Darussalam, Bulgaria, Campuchia, Ai Cập, Georgia, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Israel, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Hàn Quốc (Dân
biểu Nhân dân), Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào People Dem. Cộng hòa, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mông Cổ, Montenegro,
Morocco, Bắc Macedonia, Moldova, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Lãnh thổ Palestine, Philippines, Qatar, Liên bang Nga, Ả Rập Saudi,
Serbia, Singapore, Sri Lanka , Syria, Tajikistan, Thái Lan, Timor-Leste, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Ukraine, Hoa Kỳ (chỉ dành cho các
bang California, New York và Washington), Uzbekistan, Việt Nam hoặc Yemen phải cách ly tại nhà trong 14 ngày.
7. Hành khách các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam đến Đài Loan sẽ bắt buộc cách ly tại địa chỉ lưu trú khi nhập cảnh Đài Loan

Úc

1. Chính phủ Úc tuyên bố cấm nhập cảnh đối với khách du lịch đến Úc. (Quy định trên không áp dụng với đối tượng visa lao động, visa du
học, visa hôn thê… do đây là đối tượng có temporary resident.)
- Không hạn chế với đối tượng khách xuất cảnh.
- Điều này không áp dụng cho công dân Úc.
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân của Úc và các thành viên gia đình trực tiếp của họ.
- Điều này không áp dụng cho công dân New Zealand cư trú tại Úc.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
2. Hành khách đã quá cảnh hoặc đã ở Trung Quốc trong 14 ngày qua không được phép quá cảnh hoặc vào Úc.
- Điều này không áp dụng cho công dân Úc và các thành viên gia đình của họ. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14
ngày kể từ khi đến Úc.
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân của Úc và các thành viên gia đình của họ. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong khoảng
thời gian 14 ngày kể từ khi đến Úc.
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Chi tiết
- Điều này không áp dụng cho công dân New Zealand cư trú tại Úc. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày kể từ
khi đến Úc.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
3. Hành khách đã quá cảnh qua hoặc đã đến Iran vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2020 không được phép vào Úc trong 14 ngày, kể từ
khi họ rời khỏi hoặc quá cảnh qua Iran.
- Điều này không áp dụng cho công dân Úc, thành viên gia đình của họ, thường trú nhân của Úc và thành viên gia đình của họ. Họ sẽ
được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày.
4. Hành khách đã quá cảnh hoặc đã đến Hàn Quốc vào hoặc sau ngày 5 tháng 3 năm 2020 không được phép vào Úc trong 14 ngày, kể từ
khi họ rời khỏi hoặc quá cảnh qua Hàn Quốc.
- Điều này không áp dụng cho công dân Úc, thành viên gia đình của họ, thường trú nhân của Úc và thành viên gia đình của họ. Họ sẽ
được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày.
5. Hành khách đã quá cảnh hoặc đã ở Ý vào hoặc sau ngày 11 tháng 3 năm 2020 không được phép vào Úc trong 14 ngày, kể từ khi họ rời
khỏi hoặc quá cảnh qua Ý.
- Điều này không áp dụng cho công dân Úc, thành viên gia đình của họ, thường trú nhân của Úc và thành viên gia đình của họ. Họ sẽ
được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày.
6. Tất cả hành khách được yêu cầu tự cách ly trong thời gian 14 ngày kể từ khi đến Úc. Nếu thời gian lưu trú của họ dưới 14 ngày, họ
phải tự cách ly trong toàn bộ thời gian lưu trú.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không với các thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp.
Hành khách đã ở trên tàu du lịch 'Diamond Princess' phải chịu sự cách ly 14 ngày bắt buộc tại một cơ sở cách ly khi đến Canada.

Canada

Có hiệu lực 12:01 sáng EDT, ngày 18 tháng 3 năm 2020:
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Chi tiết
Hành khách đã ở bên ngoài Canada hoặc Hoa Kỳ trong 14 ngày qua, không được phép vào Canada.
- Điều này không áp dụng cho công dân Canada và các thành viên gia đình của họ.
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân Canada.
- Điều này không áp dụng cho các nhà ngoại giao.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
Có hiệu lực 12:01 sáng EDT, ngày 19 tháng 3 năm 2020:
Hành khách có triệu chứng coronavirus (COVID-19) không được phép đến Canada cho đến khi:
- họ có thể chứng minh rằng họ không có triệu chứng; hoặc là
- họ có thể xuất trình giấy chứng nhận y tế xác nhận bệnh nhân không mang vi-rút.

Các nước thuộc EU

Đức

• Công dân không thuộc khối Schengen hoặc không thuộc EU không được phép vào EU. (kể từ ngày 17 tháng 3)
Hành khách từ nước ngoài sẽ bị từ chối nhập cảnh Đức trừ công dân và người có thẻ cư trú hoặc visa type D trên hành trình về nhà qua
Đức của các nước EU, UK, Lichtenstein, Switzeland, Norway và Iceland. Không áp dụng với hành khách của nước khác có bằng chứng về lý
do quan trọng nhập cảnh vào Đức và chỉ được chấp nhận vận chuyển sau khi có xác nhận của bộ phận xuất nhập cảnh Đức.
Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 năm 2020:
Hành khách không được phép vào Nga.

Nga

- Điều này không áp dụng cho các công dân của Nga.
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân của Nga, phi hành đoàn hàng không, nhà ngoại giao, phái đoàn chính thức và hành khách
có chuyến thăm liên quan đến cái chết của người thân.
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Chi tiết

Vương quốc Anh

• Hành khách đã đến thăm Daegu / Cheongdo tại Hàn Quốc hoặc công dân Hàn Quốc từ Daegu / Cheongdo sẽ bị cách ly trong 14 ngày tại
Vương quốc Anh. (kể từ ngày 26 tháng 2)
1. Hành khách đã quá cảnh hoặc đã từng ở Áo, Bỉ, Trung Quốc, Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland,
Iran, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy
Điển, Thụy Sĩ hoặc ở Vương quốc Anh (trừ các lãnh thổ hải ngoại bên ngoài châu Âu), trong 14 ngày qua không được phép vào Hoa Kỳ.
-Điều này không áp dụng cho:
a. quốc tịch Hoa Kỳ;
b. thường trú nhân Hoa Kỳ;
c. hành khách đến Mỹ trên các chuyến bay khởi hành trước 23:59 EDT ngày 13 tháng 3 năm 2020;
d. chồng/vợ của một công dân Hoa Kỳ;

Hoa Kỳ

e. chồng/vợ của một thường trú nhân Hoa Kỳ;
f. cha mẹ / người giám hộ hợp pháp của người chưa lập gia đình và ít hơn 21 tuổi hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ;
g. anh/chị/em chưa kết hôn và ít hơn 21 tuổi của một công dân hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ, chưa lập gia đình và ít hơn 21 tuổi;
h. trẻ em / con nuôi của một công dân hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ;
i. hành khách có thị thực IR-4 hoặc IH-4;
j. hành khách có thị thực C-1, D hoặc C-1 / D;
k. hành khách có thị thực A-1, A-2, C-2, C-3, E-1, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 đến NATO-4 hoặc NATO- 6;
l. các thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, vợ hoặc chồng và con của các thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ;
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Chi tiết
m. hành khách có bằng chứng đi du lịch theo lời mời của chính phủ Hoa Kỳ cho mục đích liên quan đến việc ngăn chặn / giảm thiểu của
coronavirus (COVID-19);
n. hành khách có tài liệu do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ ra rằng
hành khách được miễn hạn chế.
2. Hành khách đã ở một trong những quốc gia được liệt kê nhóm 1 trong danh sách 14 ngày nhưng được miễn hạn chế nhập cảnh vào
Hoa Kỳ phải qua một trong các sân bay sau: Atlanta (ATL), Boston (BOS) , Chicago (ORD), Dallas, (DFW), Detroit (DTW), Honolulu (HNL), Los
Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK hoặc EWR), San Francisco (SFO), Seattle (SEA ) và Washington (IAD).
Công dân nước ngoài đi từ Ý, Iran, Đức, Tây Ban Nha, Pháp hoặc Hoa Kỳ không được phép vào Campuchia (kể từ ngày 17/03/2020). Công
dân Campuchia đi từ các quốc gia này sẽ được cách ly trong 14 ngày.

Campuchia
Dừng việc chấp nhận nhập cảnh đối với người Việt Nam vào Campuchia và người Campuchia vào Việt Nam (bao gồm cả đường bộ, đường
thủy và đường hàng không). Hiệu lực từ 23h59 ngày 20/03/2020 (không áp dụng với khách có hộ chiếu ngoại giao)
Chính phủ Lào quyết định ngừng cấp visa đến Lào.
Chỉ cấp visa đối với khách đến Lào không vì mục đích du lịch và hành khách phải tuân thủ các quy định về kiểm tra sức khỏe và kiểm dịch y
tế của Lào.
Lào
Tạm dừng miễn thị thực cho các công dân của các nước ASEAN và các công dân của các quốc gia đã ký thỏa thuận miễn thị thực cả đơn
phương và song phương với CHDCND Lào (không bao gồm hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ)
Quy định áp dụng từ 00:00 ngày 20/03/2020 đến 00:00 ngày 20/04/2020

Ấn Độ

Tất cả thị thực Ấn Độ hiện tại (ngoại trừ các thị thực theo diện ngoại giao, chính phủ, UN/tổ chức thế giới, lao động, công tác) sẽ không hợp
lệ. (kể từ ngày 13/03/2020).
Công dân Hàn Quốc và Nhật Bản không được cấp thị thực khi nhập cảnh hay thị thực điện tử (kể từ ngày 28/02/2020).

Indonesia

1. Dừng miễn visa đối với công dân nước ngoài trong thời gian 01 tháng kể từ 00h00 ngày 20/3/2020.
2. Hành khách và phi hành đoàn hàng không đã ở Trung Quốc trong 14 ngày qua không được phép vào hoặc quá cảnh Indonesia.
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Chi tiết
- Điều này không áp dụng cho công dân Indonesia.
- Điều này không áp dụng cho người định cư ở Indonesia.
3.

Hành khách và phi hành đoàn hàng không đã ở Tehran, Qom hoặc Gilan ở Iran trong 14 ngày qua không được phép quá cảnh hoặc
vào Indonesia.
- Điều này không áp dụng cho công dân Indonesia.

4. Hành khách và phi hành đoàn hàng không đã từng ở Bologna, Veneto, Emilia Romagna, Marche hoặc Piedmont ở Ý trong 14 ngày qua
không được phép quá cảnh hoặc vào Indonesia.
- Điều này không áp dụng cho công dân Indonesia.
5.

Hành khách và phi hành đoàn hàng không đã ở tỉnh Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk-do ở Hàn Quốc trong 14 ngày qua không được
phép quá cảnh hoặc vào Indonesia.
- Điều này không áp dụng cho công dân Indonesia. Các hạn chế trên 1, 2, 3, 4 không áp dụng cho các hành khách sau: - hành khách có
visa do Đại sứ quán Indonesia cấp; hoặc - hành khách có Thẻ Thường trú nhân Indonesia; hoặc - hành khách có Thẻ Du lịch Kinh doanh
APEC (ABTC) đến từ Trung Quốc nếu họ có thể xuất trình Giấy chứng nhận Sức khỏe hợp lệ không mắc Covid-19 từ cơ quan y tế địa
phương. Giấy chứng nhận sức khỏe phải bằng tiếng Anh; hoặc - hành khách có Giấy phép cư trú ngoại giao và Giấy phép cư trú chính
thức từ Trung Quốc, Ý, Iran và Hàn Quốc nếu họ có thể xuất trình Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ không mắc Covid-19 từ cơ quan y
tế địa phương. Giấy chứng nhận sức khỏe phải bằng tiếng Anh; hoặc - hành khách có Giấy phép cư trú ngoại giao đã hết hạn và Giấy
phép cư trú chính thức từ Trung Quốc, Ý, Iran và Hàn Quốc nếu họ có thể xuất trình thẻ Chứng nhận ngoại giao hợp lệ hoặc giấy
chứng minh hợp lệ là nhân viên của cơ quan Đại diện nước ngoài làm việc tại Indonesia do Bộ Ngoại giao Indonesia cấp. Họ cũng phải
có Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ không mắc Covid-19 từ cơ quan y tế địa phương. Giấy chứng nhận sức khỏe phải bằng tiếng Anh.

6.

Dừng miễn thị thực và thị thực nhập cảnh sân bay đối với hành khách đã ở trong các khu vực sau trong 14 ngày qua: - Trung Quốc;
hoặc - Tehran, Qom hoặc Gilan ở Iran; hoặc - Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche hoặc Piedmont ở Ý; hoặc - tỉnh Daegu hoặc
tỉnh Gyeongsangbuk-do ở Hàn Quốc.
7. Hành khách trong 14 ngày qua đã ở các khu vực thuộc Iran, Ý hoặc Hàn Quốc ngoài các khu vực được đề cập sau đây phải cung cấp
giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ. Giấy chứng nhận phải bằng tiếng Anh và đã được cấp muộn nhất 7 ngày trước khi khởi hành từ cơ
quan y tế địa phương. Giấy chứng nhận cần đủ thông tin (1) có khả năng du lịch và (2) không có bệnh về đường hô hấp. - Tehran, Qom
hoặc Gilan ở Iran; - Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche hoặc Piedmont ở Ý; - Tỉnh Daegu hoặc tỉnh Gyeongsangbuk-do tại Hàn
Quốc. Điều này không áp dụng cho công dân Indonesia.
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Chi tiết
8. Hành khách đến từ Iran, Ý hoặc Hàn Quốc được yêu cầu hoàn thành Phiếu cảnh báo sức khỏe (Kartu Kewaspadaan Kesehatan) do Bộ Y
tế Cộng hòa Indonesia cấp trước khi đến.

Malaysia

Bất kỳ ai đã đi từ hoặc quá cảnh qua các quốc gia / khu vực sau trong vòng 14 ngày qua đều không được phép vào / quá cảnh Malaysia (kể
từ ngày 13/03/2020): Hàn Quốc, Ý, Iran, Hồ Bắc / Chiết Giang / tỉnh Giang Tô, Trung Quốc (hoặc người Trung Quốc có hộ chiếu do các tỉnh
đó cấp), Nhật Bản (Sapporo)
Công dân Malaysia, cư dân Malaysia, sinh viên hoặc chủ sở hữu thẻ lưu trú dài hạn sẽ được quyết định nhập cảnh tùy thuộc vào kết quả
cách ly sau khi đến.
1. Công dân Trung Quốc đi du lịch đến Myanmar không còn được cấp thị thực nhập cảnh sân bay.
2. Hành khách đến từ Trung Quốc trên bất kỳ hãng hàng không Trung Quốc nào có thể không còn được cấp thị thực nhập cảnh sân bay.
3. Hành khách đã từng ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và các khu vực Daegu và Gyeongbuk của Hàn Quốc trong 14 ngày qua không được
phép vào Myanmar.

Myanmar

- Điều này không áp dụng cho công dân của Myanmar. Họ phải chịu cách ly 14 ngày khi đến Myanmar.
4. Hành khách đã từng ở các khu vực khác ngoài khu vực Daegu và Gyeongbuk của Hàn Quốc được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận y tế
chứng minh không có triệu chứng bệnh hô hấp cấp tính trước khi lên máy bay. Họ có thể bị cách ly 14 ngày tại nhà hoặc khách sạn của họ
khi đến Myanmar.
5. Tất cả hành khách đã ở Pháp, Đức, Iran, Ý hoặc Tây Ban Nha trong 14 ngày qua phải chịu cách ly trong 14 ngày.
1. Hành khách đã đi qua hoặc đã đến Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Macao (Trung Quốc) trong 14 ngày qua không được phép
vào Philippines.

Philippines

- Điều này không áp dụng cho công dân Philippines. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày kể từ khi đến
Philippines.
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Philippines. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày
kể từ khi đến Philippines.
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Chi tiết
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân Philippines. Họ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày kể từ khi đến
Philippines.
2. Những hành khách đã quá cảnh qua hoặc đã từng ở tỉnh Bắc Gyeongsang (bao gồm cả Daegu và Cheongdo) của Hàn Quốc trong 14 ngày
qua không được phép vào Philippines.
- Điều này không áp dụng cho công dân Philippines.
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Philippines.
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân Philippines.
Có hiệu lực ngày 16 tháng 3 năm 2020:
Hành khách đã đi qua hoặc đã ở Iran hoặc Ý trong 14 ngày qua được yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận thông quan y tế hoặc Chứng nhận
sức khỏe, do Cơ quan y tế cấp trong vòng 48 giờ trước khi đến và xác nhận không bị nhiễm coravavirus (COVID -19).
- Điều này không áp dụng cho công dân Philippines.
- Điều này không áp dụng cho vợ / chồng hoặc con của công dân Philippines.
- Điều này không áp dụng cho thường trú nhân Philippines.
Hành khách đã quá cảnh qua hoặc đã ở Iran hoặc Ý trong 14 ngày qua, được yêu cầu phải trải qua cách ly 14 ngày.
1. Hành khách đã ở Trung Quốc, Pháp, Đức, Iran, Ý, Hàn Quốc hoặc Tây Ban Nha trong 14 ngày qua không được phép quá cảnh hoặc vào
Singapore.

Singapore

- Điều này không áp dụng cho các cư dân Singapore trở về (Công dân Singapore, Thường trú nhân hoặc Người có thẻ dài hạn (bao gồm cả
người có Thẻ thông hành, Thẻ sinh viên, Thẻ của người phụ thuộc và Thẻ thăm trú dài hạn). Nếu họ đã ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong
vòng 14 ngày qua, họ sẽ bị cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Singapore. Đối với những người khác, họ sẽ được cấp Thông báo
lưu trú tại nhà (SHN) 14 ngày khi nhập cảnh vào Singapore.
2. Hành khách đã từng đến Brunei, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Nhân dân Lào. Đại diện, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thụy Sĩ,
Thái Lan, Việt Nam hoặc Vương quốc Anh trong 14 ngày qua sẽ được cấp SHN 14 ngày khi nhập cảnh vào Singapore. Ngoài ra, họ sẽ phải
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cung cấp bằng chứng về nơi họ sẽ dùng SHN 14 ngày, chẳng hạn như phòng khách sạn trong toàn bộ thời gian này, hoặc nơi cư trú mà họ
hoặc thành viên gia đình họ sở hữu.
- Điều này không áp dụng cho hành khách quá cảnh tại Singapore mà không rời khỏi khu vực quá cảnh sân bay.
3. Quốc tịch Brunei, Campuchia, Indonesia, Dân tộc Lào. Dân biểu, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sẽ phải gửi
thông tin cần thiết về sức khỏe của họ cho Cơ quan lãnh sự Singapore tại quốc gia mà họ cư trú trước ngày dự định đi du lịch. Việc đệ
trình sẽ phải được Bộ Y tế Singapore (Bộ Y tế) phê duyệt trước khi đến Singapore và sự chấp thuận sẽ được xác nhận bởi các nhân viên
của Cơ quan Kiểm soát và Nhập cư Singapore (ICA) tại trạm kiểm soát nhập cư khi vào Singapore.
- Điều này không áp dụng cho hành khách quá cảnh tại Singapore mà không rời khỏi khu vực quá cảnh sân bay.
4. Dành cho những người có thẻ làm việc đã từng ở Brunei, Campuchia, Pháp, Đức, Indonesia, Iran, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào People
Dem. Dân biểu, Malaysia, Trung Quốc đại lục, Myanmar, Philippines, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thái Lan, Việt Nam hoặc Vương quốc Anh
trong vòng 14 ngày qua, họ được phép vào Singapore nêú được Bộ Nhân lực (MOM) chấp thuận. Họ bị yêu cầu xuất trình thư chấp thuận
của MOM cho nhân viên hàng không khi làm thủ tục và trước khi lên máy bay, cũng như cho các nhân viên ICA tại trạm kiểm soát nhập
cư khi họ đến Singapore.
5. Lao động nước ngoài (FDW) được phép vào Singapore, phải được sự chấp thuận trước của MOM. Họ sẽ bị yêu cầu xuất trình thư chấp
thuận của MOM cho nhân viên hàng không khi làm thủ tục và trước khi lên máy bay tại điểm khởi hành, cũng như cho các nhân viên ICA
tại trạm kiểm soát nhập cư khi họ đến Singapore.
- Yêu cầu phê duyệt đầu vào sẽ áp dụng cho các FDW mới và hiện đang đi du lịch ở Singapore từ bất kỳ quốc gia nào. Các FDW mới sẽ yêu
cầu Thư chấp thuận theo nguyên tắc từ MOM. Các FDW hiện tại sẽ yêu cầu Giấy phép làm việc do MOM cấp (Khu vực trong nước) hợp lệ.
6. Công dân Trung Quốc có hộ chiếu được cấp tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) không được phép quá cảnh hoặc vào Singapore.
- Điều này không áp dụng cho những cư dân trở về Singapore (Thường trú nhân hoặc Người có thẻ dài hạn (bao gồm cả người có Thẻ
công việc, Thẻ sinh viên, Thẻ của người phụ thuộc và Thẻ thăm trú dài hạn)). Họ sẽ bị cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào
Singapore.
7. Đình chỉ việc cấp tất cả các hình thức thị thực mới và thị thực được cấp trước đây cho công dân Trung Quốc và Iran sẽ bị vô hiệu. Trong
thời gian đình chỉ này, họ sẽ không được phép vào Singapore.
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8. Hành khách và thành viên phi hành đoàn trên tàu du lịch "Diamond Princess" không được phép quá cảnh hoặc vào Singapore từ ngày
19 tháng 2 năm 2020 đến ngày 18 tháng 3 năm 2020.
- Điều này không áp dụng cho những cư dân trở về Singapore (Thường trú nhân hoặc Người có thẻ dài hạn (bao gồm cả người có Thẻ
công việc, Thẻ sinh viên, Thẻ của người phụ thuộc và Thẻ thăm trú dài hạn)). Họ sẽ bị cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào
Singapore.
9. Hành khách có Thư chấp thuận nhập cảnh từ Cơ quan kiểm soát và xuất nhập cảnh Singapore sẽ không phải chịu các hạn chế nêu trên.
Tuy nhiên, họ vẫn có thể phải tuân theo yêu cầu kiểm tra sức khỏe hiện hành khi đến sân bay Singapore. Người sở hữu Thư chấp thuận
cho nhập cảnh không được đảm bảo việc nhập cảnh vào Singapore.
1. Hành khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Iran, Ý, Hàn Quốc hoặc Macao (Trung Quốc) phải có Giấy chứng nhận sức khỏe
cũng như Giấy xét nghiệm COVID-19 để chứng minh rằng họ không bị coronavirus (COVID-19) . Giấy chứng nhận sức khỏe và Giấy xét
nghiệm COVID-19 phải có giá trị không quá 2 ngày trước khi khởi hành.
- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
2. Hành khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Iran, Ý, Hàn Quốc hoặc Macao (Trung Quốc) phải có bảo hiểm y tế với mức
bảo hiểm 100.000 USD.
- Điều này không áp dụng cho công dân Thái Lan.

Thái Lan

- Điều này không áp dụng cho phi hành đoàn hàng không.
3. Hành khách và thành viên phi hành đoàn phải xuất trình bản câu hỏi sức khỏe T.8 hoàn chỉnh cho Văn phòng Kiểm soát Sức khỏe khi đến
nơi.
4. Các thành viên phi hành đoàn không có trụ sở tại Thái Lan đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Iran, Ý, Hàn Quốc hoặc Macao
(Trung Quốc) sẽ bị cách ly tại khách sạn cho đến lịch khởi hành tiếp theo.
5. Các thành viên phi hành đoàn có trụ sở tại Thái Lan đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Iran, Ý, Hàn Quốc hoặc Macao (Trung
Quốc) sẽ bị cách ly tại nhà cho đến lịch khởi hành tiếp theo.
- Điều này không áp dụng khi họ chỉ quá cảnh qua Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Iran, Ý, Hàn Quốc hoặc Macao (Trung Quốc).

16

Quốc gia
/ Vùng lãnh thổ

Chi tiết
6. Dựa trên các hạn chế du lịch do Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ban hành, công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất không được phép đến Thái Lan.
7. Quốc tịch Bulgaria, Bhutan, Trung Quốc, Síp, Ethiopia, Fiji, Georgia, Ấn Độ, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea,
Romania, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Vanuatu và hành khách có hộ chiếu Đài Bắc Trung Quốc (trên trang bìa : Hộ chiếu Trung Quốc Đài Loan)
không còn được cấp thị thực nhập cảnh sân bay.
8. Công dân Ý không còn được miễn thị thực.
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