
Làm tốt công việc kiểm dịch quay trở lại Đài Loan dễ dàng
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Theo quy định tại Điều 58 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, hành khách nên khai báo cụ thể và chuẩn bị các giấy tờ chứng minh, nếu từ chối, cản trở hoặc khai sai thông tin có thể bị phạt đến

150.000 Đài tệ và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự . 
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