
Cara menggunakan kit 
Rapid tes

Peraturan sebelum keberangkatan dan ketika memasuki Negara Taiwan

Menerima 4 kit Rapid 
Test (pejalan luar negeri 
usia di atas 2 tahun)

Menuju lokasi pemantauan mandiri Menetap di tempat 
pemantau mandiri

Waktu untuk melakukan 
rapid test

Menangani hasil Rapid tes

Pemantauan MandiriProses Memasuki Negara

✓ dengan mobil taksi karantina
✓ antar jemput oleh kerabat/kelompok 

lembaga institusi
✓ mengemudi sendiri
✓ Pengunjung yang tidak memiliki gejala 

Covid dapat menggunakan kendaraan 
transportasi umum, sedangkan 
pengunjung yang memiliki gejala 
Covid akan diprioritaskan untuk 
menggunakan kendaraan anti epidemi. 

✓ Hari tiba atau hari pertama (D0/1)
✓ Sebelum pergi keluar, diperlukan 

hasil rapid test negatif dalam 
kurun waktu 2 hari.

✓ Saat memiliki gejala 

Dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman pemantauan mandiri

Website Informasi Kesehatan dan 
Informasi Pengunjung Memasuki 
Negara Taiwan (Arrival Quarantine)

Berlaku sejak 13 Oktober 2022

• Bagi yang memiliki gejala-gejala Covid dalam kurun waktu 14 hari terdekat, 
mohon untuk memberi tahu karyawan CDC dan melakukan tes air liur serta 
tindakan pencegahan pandemi lainnya.

• Pengunjung yang memasuki Negara Taiwan perlu melakukan pemantauan 
mandiri (self-monitor) selama 7 hari.

• Tidak perlu memiliki kartu telepon Taiwan dan tidak perlu mengisi formulir 
“Quarantine system for Entry” secara online.

• Membatalkan pemberian “Surat Pemberitahuan Keterangan Kesehatan dan 
Karantina Rumah”.

• Mereka yang dites positif di luar negeri harus menangguhkan penerbangan 
dalam waktu 7 hari sejak tanggal pengambilan specimen.

✓ Melakukan pemantauan 
mandiri selama 7 hari

✓ Prinsipnya adalah 1 orang 
per 1 kamar

Hal-hal terkait karantina yang perlu diperhatikan pejalan luar negeri sebelum keberangkatan penerbangan dan ketika tiba di negara Taiwan.

「Lakukan prosedur protokol kesehatan dengan baik untuk mempermudah tiba di Taiwan」

Menurut UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pasal 58, pejalan luar negeri harus menyatakan secara rinci dan menyiapkan dokumen pendukung. Jika pejalan luar negeri menolak,
menghindari, atau memberikan informasi palsu, mereka akan didenda hingga NT$150.000 serta akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Hukum.


