
Quy trình kiểm dịch nhập cảnh thông quan

Làm tốt công việc kiểm dịch quay trở lại Đài Loan dễ dàng

Những mục hợp tác kiểm dịch cho hành khách trước chuyến bay và nhập cảnh

Chuẩn bị trước

Hoàn thành khai báo trực 

tuyến trước khi lên máy bay

Làm sao để làm thủ tục hải quan khi

đến cửa khẩu nhập cảnh

Lựa chọn cơ 

sở cách ly

Khách sạn

hoặc nhà nghỉ

phòng chống

dịch

1 người 1 

nhà

✓ Điện thoại di động cá nhân có truy cập Internet

✓ Báo cáo xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 2 ngày trước 

khi lên máy bay(Giờ khởi hành theo lịch trình chuyến bay)

*Công dân Đài Loan, người có thẻ cư trú còn thời hạn hoặc

đến quá cảnh tại Đài Loan được miễn báo cáo PCR 

*Những người sắp nhập cảnh hiện vẫn ở nước ngoài có kết quả 

test nhanh dương tính ,nên tạm hoãn chuyến bay trong vòng 7 

ngày tính từ ngày test 

✓ Giấy chứng nhận đặt phòng khách sạn phòng chống dịch 

hoặc nơi kiểm dịch có đủ điều kiện 1 người 1 nhà

Trong vòng 48 

giờ sau chuyến

bay đến Đài Loan

Hệ thống kiểm

dịch nhập cảnh

Báo cáo xét nghiệm PCR 

trong vòng 2 ngàyGiấy

chứng

nhận khai

báo khởi

hành

Vui lòng 

xuất trình 

khi làm 

thủ tục tại 

sân bay

2022.7.14

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 . 

Các mục cần chú ý :
• Không ăn không uống

trước 1 giờ trước khi lấy 

mẫu

• 1-2 ml nước bọt

Video minh họa 

lấy mẫu nước bọt 

sâu trong cổ họng

✓ Kết quả kiểm tra có thể tìm kiếm tại Nền 

tảng giấy chứng nhận tiêm vacxin hoặc

xem tại Ứng dụng chăm sóc sức khỏe 

nhanh

✓ Nếu kết quả là dương tính, cơ quan ý tế địa 

phương sẽ chủ động liên hệ với bạn 
• Đối với một người 1 nhà, áp dụng theo 

phương thức chăm sóc tại nhà

• Với người ở khách sạn chống dịch, sẽ sắp 

xếp đến khách sạn cách ly ,nơi ách ly tập 
trung hoặc bệnh viện

✓ Sử dụng trong quá trình

cách ly khi xuất hiện triệu

chứng

✓ Sử dụng khi lần đầu cần

ra ngoài trong thời gian

tự chủ phòng chống dịch.

Video thao

tác sử

dụng que 

test nhanh

Nhận 2 que test 

sàng lọc nhanh

(hành khách trên

2 tuổi)

3

4

Sử dụng xe chống 

dịch,người thân, 

bạn bè hoặc xe

của tổ chức đến

nơi cách ly

5
Ở trong cơ

sở cách ly6

Nhận và để

hiện màn hình

tin nhắn

1

Giấy thông

báo kiểm

dịch tại

nhà

Giấy chứng

nhận nhập

cảnh kiểm

dịch tại nhà

2
Xuất trình giấy

chứng nhận và

chuẩn bị giấy tờ

Lấy nước bọt 

sâu trong họng * 

Xét nghiệm PCR

Những câu hỏi và 

giải đáp về báo cáo 

kiểm tra PCR trong 

vòng 2 ngày trước 

khi lên máy bay

Ứng dụng

chăm sóc sức

khỏe nhanh

Nền tảng

giấy chứng

nhận tiêm

vacxin

*Công dân Đài Loan, 

người có thẻ cư trú còn 

thời hạn hoặc đến quá 

cảnh tại Đài Loan được 

miễn báo cáo PCR 


