
Những mục cần phối hợp trước khi lên máy bay và khi nhập cảnh

Nhận 4 que test nhanh
(hành khách 2 tuổi trở 
lên)

Di chuyển đến nơi tự phòng ngừa Dùng que test nhanh khi

Tự quản lý sức khỏeNhập cảnh qua của hải quan

✓ Tại ngày nhập cảnh hoặc 
ngày thứ nhất(D0/1)

✓ Trước khi ra ngoài, cần có 
kết quả test nhanh trong 
2 ngày là âm tính 

✓ Khi có hiện tượng

Xử lý theo hướng dẫn tự phòng ngừa

Khách truy cập vào Trang web Thông tin Y tế
và Kiểm dịch Nhập cảnh Đài Loan

Bắt đầu thực hiện từ 13.10.2022

• Hành khách trong 14 ngày qua có triệu trứng ,đề nghị chủ động đến chỗ 
nhân viên CDC và phối hợp lấy mẫu dịch sâu họng để kiểm nghiệm và 
các biện pháp kiểm dịch

• Hành khách nhập cảnh tự quản lý sức khỏe 7 ngày

• Miễn khai báo trực tuyến hệ thống kiểm dịch nhập cảnh và miễn trừ 
số điện thoại di động trong nước

• Hủy bỏ giấy khai báo sức khỏe khi nhập cảnh cũng như giấy thông báo 
kiểm dịch tại nhà

• Người ở nước ngoài có kết quả là dương tính, tính từ ngày kiểm tra 
trong 7 ngày nên tạm hoãn các chuyển bay

Các vấn đề hợp tác kiểm dịch trước chuyến bay và nhập cảnh cho hành khách

「Làm tốt công việc kiểm dịch hạ cánh đến Đài dễ dàng」

✓ Đi xe taxi chống dịch
✓ Bạn bè,người thân / xe của tổ chức 

đoàn đưa đón 
✓ Tự lái xe
✓ Cho phép hành khách không có triệu 

chứng được phép đi phương tiện công 
cộng, hành khách có triệu chứng được 
ưu tiên đi xe chống dịch

Đến nơi ở tự phòng ngừa

 tự phòng ngừa 7 ngày
 theo quy tắc 1 người 1 

phòng

Cách sử dụng que test nhanh

Chỗ kết quả que test nhanh

Theo Điều 58 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, hành khách nên khai báo chi tiết và chuẩn bị các giấy tờ chứng minh, nếu từ chối, cản trở, điền sai thông tin có thể bị phạt đến 150.000 Đài tệ và có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.


