Một số thông tin về quy định xuất/nhập cảnh, khuyến nghị y tế, hàng không của một số quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan đến Việt Nam

(cập nhật đến ngày 24/3/2020)
Nước

STT

Xuất nhập cảnh

Kiểm tra y tế

Đường hàng không

Ghi chú

- Phải có giấy chứng minh
không nhiễm Covid 19
không quá 4 ngày;
- Cách ly 14 ngày

- Hàng không Áo
dừng toàn bộ các
chuyến bay quốc tế
từ 17/3 đến ngày
19/4/2020.

- Đóng cửa biên
giới với Ý, Thụy
Sỹ từ ngày
15/3/2020; kiểm
soát biên với các
nước còn lại đến
ngày 07/4/2020.

1.

Áo

- Cho tới nay, cấm nhập cảnh du khách đến từ Ý, Hồ
Bắc, Iran và Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể từ khi rời
khỏi các quốc gia trên;
- Ngày 19/3/2020, đóng cử toàn bộ bang Tirol và nhiều
địa điểm của bang Vorarlberg, Carinthia, Salzburg;
- Khách có thể quá cảnh nhưng chỉ ở trong khu vực sân
bay.

2.

Ấn Độ

- Hủy mọi visa đã cấp vào Ấn Độ kể từ 12h GMT ngày - Cách ly 14 ngày.
13/3/2020, trừ visa ngoại giao công vụ.
-Cấm nhập cảnh du khách từ EU, UK, Thổ Nhĩ Kỳ từ
18/3/2020.

3.

Ả rập xê út

4.

Ai Cập

- Ai Cập tạm đóng cửa khẩu nên việc cấp thị thực tạm
thời bị đình chỉ cho đến khi cửa khẩu Ai Cập được mở
lại.

5.

Bangladesh

- Đóng cửa với du khách từ tất cả các nước EU trừ UK - Khai báo y tế và các ly 14
kể từ 16/3/2020
ngày

-Tạm ngừng các
chuyến bay từ 22/3
đến 30/6

- Cách ly tại nhà 14 ngày - Tạm ngưng các
chuyến bay đến đi
từ vùng dịch đến
ngày 30/4/2020
- Các chuyến bay
đến và đi Ai Cập bị
đình chỉ từ ngày
19/3 - 31/3/2020.

6.
7.

8.

9.

10.

Ba Lan
Bosnia&
Herzegovina

Bru-nây

- Cấm nhập cảnh người nước ngoài từ ngày 13/3/2020.
- Cấm nhập cảnh đồi với người nước ngoài từ ngày tất cả mọi người nhập
24/03/2020 (trừ một số trường hợp sau: Các chuyên cảnh đều phải cách ly
gia y tế; Bệnh nhân nguy cấp; Người làm việc qua tập trung hoặc tại nhà
biên giới; Các đội bảo vệ dân sự; Người nước
trong 14 ngày
ngoài có giấy phép cư trú ngắn hạn hoặc thường
trú tại nước này; Lái xe và người đi cùng vận
chuyển tro cốt; Nhân viên vận tải quốc tế đường
biển và đường sắt; Quan chức nhà nước và tùy
tùng đã được thu xếp qua đường ngoại giao và
thông báo chính thức cho cảnh sát biên phòng;
Người nước ngoài quá cảnh về quốc gia cư trú;
Người nước ngoài có giấy phép đặc biệt cho phép
nhập cảnh lưu trú, trung chuyển)
24/03/2020 (trừ một số trường hợp sau: Các chuyên - Khai báo y tế và cách ly
gia y tế; Bệnh nhân nguy cấp; Người làm việc qua 14 ngày

biên giới; Các đội bảo vệ dân sự; Người nước
Các Tiểu vương ngoài có giấy phép cư trú ngắn hạn hoặc thường
quốc Ả-rập
trú tại nước này; Lái xe và người đi cùng vận
chuyển tro cốt; Nhân viên vận tải quốc tế đường
Thống nhất
biển và đường sắt; Quan chức nhà nước và tùy
tùng đã được thu xếp qua đường ngoại giao và
thông báo chính thức cho cảnh sát biên phòng;
Người nước ngoài quá cảnh về quốc gia cư trú;
Người nước ngoài có giấy phép đặc biệt cho phép
Canada

Sân bay Sarajev
đóng
cửa từ 06.00 ngày
30/03/2020

- Kiểm tra thân nhiệt, cách - Hủy các chuyến
ly tại nhà 14 ngày tùy theo bay đến/từ
Ý
từng nước
(Roma),
Libaria,
Thổ Nhĩ Kỳ, Syria
và
I-rắc
từ

nhập cảnh lưu trú, trung chuyển)
- Cấm nhập cảnh khách du lịch nước ngoài từ ngày - Cách ly 14 ngày nếu được

17/3/2020.

18/3/2020 trừ công dân Hoa Kỳ.

nhập cảnh
- Hủy các chuyến đi
và đến từ Ý.

11.

Cata

12.

Cam-pu-chi-a - Cấm nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Pháp,
Đức, I-ta-lia, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ trong 30 ngày kể
từ 17/3/2020.
- Cấm tất cả các tầu du lịch cập cảng từ 13/3/2020;
- Cấm nhập cảnh người nước ngoài đến từ I-ran trong 30
ngày từ 18/3/2020;
- Cấm nhập cảnh đối với công dân Việt Nam từ ngày
23h59 ngày 20/3/2020;
- Hạn chế nhập cảnh tạm thời vào Campuchia, có
hiệu lực từ 23h59 ngày 30/3/2020, theo đó tạm
dừng chính sách miễn thị thực, tạm dừng cấp thị
thực du lịch, thị thực điện tử, thị thực cửa khẩu đối
với các công dân nước ngoài trong thời hạn 1
tháng.

- Cách ly 14 ngày đối với
khách đến từ các nước
ASEAN nếu được nhập
cảnh

13.

Croatia

- Cách ly khách nhập cảnh
đến từ 66 quốc gia và vùng

- Ngừng các chuyến
bay qua lại giữa hai
nước từ 23h59 phút
ngày 20/3/2020.
- Ngừng các chuyến
bay quốc tế đến hết
ngày 30/4/2020

lãnh thổ (trong đó có Việt
Nam) từ 15/3/2020.
- Ngừng các chuyến
bay thương mại từ
ngày 12/3/2020.

14.

Cô Oét

15.

Đức

- Dừng nhập cảnh với các nước ngoài EU từ 17/3/2020
trong vòng 30 ngày trừ hộ chiếu ngoại giao, công vụ.

16.

Colombia

- Cấm nhập cảnh khách Châu Á và Châu Âu

17.

Đài Loan
- Cấm nhập cảnh với người nước ngoài từ 19/3/2020, trừ - Đo thân nhiệt kiểm dịch
(Trung Quốc): người nước ngoài có thẻ cư trú Đài Loan, chứng minh và cách ly tại nhà 14 ngày.
công vụ ngoại giao hoặc chứng minh hoạt động kinh
doanh, có giấy phép đặc biệt.

18.

Đan Mạch

- Đóng cửa biên giới với tất cả du khách nước ngoài
17/3/2020.

19.

Hoa Kỳ

- Cấm nhập cảnh 30 ngày đối với khách từ Châu Âu tới - Đo thân nhiệt và cách ly
kể từ ngày 13/3/2020.
14 ngày nếu được nhập
- Cấm nhập cảnh đối với người đến từ Anh, Ireland từ cảnh
đêm 16/3/2020.

20.

Hàn Quốc

- Từ 0h ngày 19/3/2020, áp dụng quy trình nhập cảnh
đặc biệt với tất cả hành khách (cung cấp số tel, địa chỉ
tại Hàn Quốc, phải tải ứng dụng tự kiểm tra sức khỏe để
thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe;
- Áp dụng cách ly tại nhà hoặc tập trung trong 14
ngày đối với các trường hợp nhập cảnh từ nước
ngoài (cả người Hàn Quốc và người nước ngoài) kể
từ 00h ngày1/4/2020.

- Cách ly 14 ngày;
- Hủy thị thực/tư cách cư
trú nếu không tuân thủ cách

ly, kiểm dịch

-Dừng các chuyến
bay từ Châu Âu (trừ
Anh) tới Hoa Kỳ từ
13/3-13/4/2020.

-Đóng cửa biên
giới với Ca-na-đa
từ đêm
ngày
20/3/2020.

21.

Hungary

- Cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ, đi - Đo thân nhiệt và cách ly
qua Trung Quốc, Hàn Quốc, I-ran và I-ta-li-a từ ngày 14 ngày nếu được nhập

12/3/2020;
- Tái lập kiểm soát biên giới với Áo và Slovenia.

cảnh

22.

Hồng Kông
(Trung Quốc)

- Cấm nhập cảnh người nước ngoài đến từ/đi qua Hàn
Quốc trong 14 ngày từ 25/02/2020;
- Cấm Nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc từ
23/2/2020.

23.

Hy Lạp

- Hạn chế nhập cảnh công dân các nước không thuộc
EU, khối Schengen từ 6h00 ngày 18/3 đến 6h ngày
18/4/2020. Việc hạn chế trên không bao gồm cho các
nhân viên, chuyên gia y tế, thành viên công tác chính
phủ, cơ quan đại diện…;
- Công dân nước thứ ba không thuộc khối trên có thể xin
thị thực tại cơ quan đại diện của Hy Lạp ở các nước nếu
có lý do vì công việc chính đáng.

24.

In-đô-nê-xi-a

- Cấm nhập cảnh/quá cảnh đối với người đến/đi từ các - Chứng nhận y tế âm tính Hàng không Việt
vùng ổ dịch tại I-ta-lia, I-ran, Hàn Quốc từ 08/3/2020; với Covid19
Nam dừng bay 21/330/4
- Đối với những người có lịch sử hành trình trong vòng
14 ngày tại các vùng khác của Iran, I-ta-lia và Hàn Quốc
cần xuất trình xác nhận y tế còn hiệu lực do cơ quan có
thẩm quyền tại nước đó cấp khi khách làm thủ tục nhập
cảnh.

25.

Iceland

- Từ ngày 20/3/2020 đến 20/4/2020, tạm dừng nhập -Cách ly 14 ngày
cảnh công dân nước ngoài đến từ khu vực ngoài khối
EEA và khối EFTA.

26.

I-ta-lia

- Cấm nhập cảnh đối với khách du lịch (từ 8/33/4/2020);

- Việc hạn chế nhập
cảnh bằng bất cứ
phương tiện nào vào
Hy Lạp.

- Người nước ngoài có thể nhập cảnh I-ta-lia vì lý do
công việc, y tế và trong một số trường hợp cần thiết.
27.

Israel

- Cách ly 14 ngày tất cả khách nước ngoài khi nhập
cảnh.

28.

Lào

- Dừng nhập cảnh công dân các nước ASEAN từ 0h
ngày 20/3/2020;
- Từ 19/3 đến 20/4/2020, đóng tất cả các cửa khẩu
chính và phụ trên toàn tuyến biên giới Lào-Việt;
- Dừng cấp thị thực tại cửa khẩu từ 20/3 đến
20/4/2020;
- Những người có visa có thể nhập cảnh nếu xuất
trình chứng nhận y tế và lịch trình di chuyển trong
vòng 14 ngày;
- Tiếp tục đóng cửa tất cả các cửa khẩu quốc tế và
tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất
nhập cảnh qua các cửa khẩu này, trừ phương tiện
vận chuyển hàng hóa xuất nhập cảnh trong trường
hợp khẩn cấp (thời gian áp dụng từ 03/4 đến
19/4/2020).

29.

Liên minh
Tạm thời cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài tới
Châu Âu (EU): các nước thuộc EU (Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Cyprus,
Cộng hòa Séc, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan,
Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Liva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào
Nha, Rominia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và
Thụy Điển, cũng như Iceland, Leichtenstein, Na Uy và

Thụy Sỹ) với các mục đích nếu không thực sự cần thiết
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 18/3/2020 (ngoại trừ
người nước ngoài: thường trú dài hạn; là thân nhân công
dân EU/cán bộ ngoại giao; là người lao động/làm việc
với mục đích y tế, vận chuyển hàng hóa và tại khu vực

biên giới).
30.

Li Băng

- Cấm nhập cảnh đối với khách từ Pháp, Ai Cập, Syria,
Irad, Tây Ban Nha, Anh, Đức

31.

Ma-lai-xi-a

- Cấm nhập cảnh đối với khách du lịch (từ 18- - Kiểm tra sức khỏe và tự - Dừng
31/3/2020);
cách ly 14 ngày.
30/4
- Cấm nhập cảnh, quá cảnh người nước ngoài từ các
nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản, I-ran, Ý từ
13/3/2020’
- Gia hạn lệnh kiểm soát di chuyển từ 31/03/2020
đến 14/04/2020.

32.

Maldives

Cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh người nước ngoài đã từng
đến Trung Quốc, I-ran, Hàn Quốc từ 18/3/2020.

33.

Mi-an-ma

- Tạm dừng cấp thị thực cửa khẩu tại sân bay cho người
nước ngoài đến từ Trung Quốc;
- Từ 19/3/2020, người nước ngoài đã được cấp thị thực
còn hiệu lực có thể được nhập cảnh vào và xuất cảnh
khỏi nước này tại các sân bay Yagon, Mandalay và Nay
Pay Taw theo các quy định hiện hành;
-Cấm khách du lịch đã đi qua những vùng dịch trong

- Tạm cừng các
chuyến bay đi và
đến từ Ý, Hàn
Quốc, I ran.
bay 21/3- - Đóng cửa biên
giới từ
18/331/3/2020

Dừng các chuyến
bay thương mại đến
và đi từ Mi-an-ma
áp dụng từ 00 giờ
ngày
30/03/2020
đến
ngày
13/04/2020

vòng 14 ngày nhập cảnh;
- Khách ở ngoài vùng dịch khi đến phải cách ly ở điểm
đến 14 ngày, có giấy xác nhận âm tính Covid19;
- Ngừng cấp thị thực cho công dân nước ngoài đến
Mi-an-ma từ 00 giờ ngày 29/03/2020 đến ngày
30/04/2020:
- Ngừng tất cả các loại thị thực đối với người nước
ngoài ngoại trừ các viên chức ngoại giao, Liên hợp
quốc làm việc và thường trú tại Mi-an-ma, thủy thu,
phi hành đoàn của các tàu, máy bay đến và đi từ
Mi-an-ma
- Tạm dừng việc áp dụng miễn thị thực cho công
dân nước ngoài theo các thỏa thuận song phương,
bao gồm công dân các nước ASEAN, ngoại trừ
người có HCNG, HCCV
- Tất cả các viên chức ngoại giao, LHP thường trú
tại Mi-an-ma có thể cấp visa tại các cơ quan đại
diện của Mi-an-ma ở nước ngoài và phải xuất trình
giấy chứng nhận không bị lây nhiễm Covid-19 và
cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh
vào Mi-an-ma.
34.

Mông Cổ

- Cấm khách nước ngoài nhập cảnh đến ngày 30/4/2020, - Cách lý 14 ngày.
trừ một số trường hợp kết hôn với người Mông Cổ, con
cái của họ, thành viên cơ quan ngoại giao.

Dừng tất cả các
chuyến bay quốc tế
đi và đến đến ngày
30/4/2020.

35.

Nga

- Hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài (từ 18/301/5/2020) trừ một số trường hợp nhân đạo, thành viên
cơ quan ngoại giao.

- Hàng không Việt - Đóng cửa biên
Nam dừng bay từ giới với Ba Lan và
18/3-30/4.
Na Uy từ 15/3 đối
với tất cả người
nước ngoài (trừ
công dân Bê La
Rút).

36.

Nhật Bản

Cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã lưu
trú tại các khu vực sau:
+ Triết Giang, Hồ Bắc của Trung Quốc từ ngày
31/01/2020;
+ Hàn Quốc (thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do,
Cheongdeosan, Andong, Yeongcheon, Chilgok,
Uiseong, Seongju, Gunwi); I-ta-lia (Lambardia, vùng
Marche, vùng Piemonte, vùng Emmia-Romagna, Vùng
Veneto); cộng hòa San Marino; Iran (gồm Gilan, Qom,
Tehran, Alborz, Isafhan, Qazvin, Golestan, Semnan,
Mazandaran, Markazi, Lorestan) từ ngày 05/3/2020’
- Nhật Bản tiếp tục có biện pháp hạn chế nhập
cảnh mới áp dụng từ 0:00 ngày 03/4/2020 nhằm
hạn chế lây lan dịch Covid -19, theo đó các công
dân nước ngoài (có công dân Việt Nam) đều bị từ
chối nhập cảnh Nhật (ngoại trừ người nước ngoài
có trường hợp đặc biệt khác như có quy chế cư trú
lâu dài, là vợ, chồng, con của công dân Nhật…).

- Hàng không Việt
Nam dừng bay từ
23/3-30/4;
- Hạn chế
các
chuyến bay tới EU
từ 16/3

37.

Niu-di-lân:

- Tạm dừng nhập cảnh tất cả khách nước ngoài từ oh - Tự cách ly ở nhà 16 ngày, - Cấm tạm thời đưa
ngày 20/3/2020 đến 30/6/2020 ngoại trừ trường hợp là sau đó sẽ được xem xét. tàu du lịch vào lãnh
thân nhân công dân Niu-di-lân, Úc và người nước ngoài
hải
đến
ngày

thường trú và một số trường hợp đặc biệt.
- Xem xét từng trường hợp nhập cảnh với mục đích
nhân đạo; y tế; công dân Samoa và Tonga; người có thị
thực du lịch mà có thân nhân đang làm việc tại Niu-dilân, thị thực du học thường xuyên sinh sống hoặc hiện
đang ở Niu-di-lân.

30/6/2020.
- Đưa ra một số hạn
chế ở cửa khẩu, biên
giới để hạn chế nhập
cảnh.

38.

Nam Phi

- Cấm nhập cảnh người mang hộ chiếu phổ thông đến
từ/đi qua các nước có nguy cơ lây nhiễm cao (vùng
dịch) trong vòng 20 ngày gần đây;
- Ngững các thỏa thuận miễn thị thực với các nước, các
trường hợp nhân đạo, khẩn cấp cần phải xin thị thực.

39.

Nigeria

- Ngừng cấp thị thực và hủy hết giá trị thị thực đã cấp
trước đó đối với công dân các nước vùng dịch kể từ
ngày 21/3/2020

40.

Ô-xtơ-rây-lia

- Cấm nhập cảnh toàn bộ người không mang quốc tịch
Úc đến từ Trung Quốc;
- Cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài đến từ Iran từ 01/3/2020 (nếu muốn nhập cảnh phải lưu trú tại
quốc gia khác trong 14 ngày);
- Cấm nhập cảnh trong vòng 14 ngày đối với người
nước ngoài đã ở Hàn Quốc trong thời gian sau ngày
05/3/2020.
- Tất cả các khách đến Ô-xtơ-rây-lia phải ký thỏa thuận
tự cách ly 14 ngày (nếu không tuân thủ có thể bị phạt tù)
từ 0h ngày 16/3/2020.

41.

Phi-líp-pin

- Cấm nhập cảnh người nước ngoài đến từ các quốc gia

- Tất cả mọi người khi nhập
cảnh phải nộp tờ khai y tế,
nếu cần thiết sẽ phải các ly
14 ngày.
- Tất cả hành khách đến từ
các nước có nguy cơ lây
nhiễm cao nhập cảnh từ
15/2 trở lại đây phải đi xét
nghiệm
- Dừng các chuyến
bay đến các nước
vùng dịch và phong
tỏa đường hàng
không trong 30 ngày
kể từ 21/3
- Cấm nhập cảnh trong
vòng 14 ngày đối với người
nước ngoài ở Hàn Quốc
trong và sau ngày 5/3/2020

-Dừng bay 24/330/4/2020.
- Dừng quá cảnh
người nước ngoài từ
12h ngày 24/3/2020,
muốn quá cảnh phải
có Visa.

- Đóng cửa sân bay

đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm Covid 19 từ ngày
03/2/2020 (trừ công dân Phi-lip-pin kèm thân nhân của
họ và những người đã được cấp thị thực thường trú dài
hạn, thị thực ngoại giao);
- Người nước ngoài được rời khỏi nước này trong thời
72 tiếng kể từ 12h ngày 17/3/2020 tại Luzon.
- Ngày 19/3/2020, tạm ngừng cấp thị thực và hủy chế độ
miễn thị thực với các nước kể từ ngày 22/3/2020; Thị
thực đã được cấp trước đây cũng tạm thời không được
chấp nhận trừ thị thực đã cấp cho quan chức chính phủ
và người đi theo.
- kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 14/04/2020
và có thể kéo dài sau đó nếu tình trạng khẩn cấp
- Tạm thời dừng không nhập cảnh khách du lịch từ ngày
16/3/2020

42.

Pháp

43.

Pa-na-ma

44.

Ru-ma-ni

- Cách ly tại chỗ/cách ly tập trung tùy trường hợp theo Cách ly 14 ngày.
quy định đối với người đến từ các vùng dịch (I-ta-lia,
Trung Quốc, I-ran, Hàn Quốc) bắt đầu từ 09/3 đến
31/3/2020 và có thể được gia hạn.

45.

Tây Ban Nha

- Chỉ cho phép người Tây Ban Nha nhập cảnh về nước
và một số trường hợp đặc biệt từ 13/3/2020.
- Các biện pháp tiếp tục được thực hiện theo sắc lệnh
về tình trạng khẩn cấp từ ngày 13/03/ và được kéo dài
đến ngày 11/04;
- Tiếp tục thực hiện theo sắc lệnh về tình trạng khẩn
cấp từ 13/3 đến 11/4/2020.

tại Luzon kể từ 12h
ngày 20/3/2020 và
chỉ tiếp nhận người
Phi-lip-pin
hồi
hương sau đó.

- Tạm dừng chuyến
bay thương mại
trong vòng 30 ngày
từ 14/3/2020

- Đóng cửa toàn
bộ biên giới từ
13/3/2020.
- Đóng
cửa
biên giới, chỉ cho
phép người Tây
Ban Nha trở về

nước hoặc những
đối tượng khác
trong trường hợp
đặc biệt.
46.

Thái Lan

- Hủy bỏ cấp thị thực tại cửa khẩu đối với 19 nước và - Từ ngày 22/3/2020, tất cả - Dừng bay 21/3- -Tạm đóng cửa
vùng lãnh thổ có dịch từ 12/3/2020 (không có người hành khách nước ngoài, kể 30/4
biên giới với
Việt Nam).
cả quá cảnh Thái Lan đều
Campuchia
từ
phải có giấy chứng nhận y
23/3/2020
tế do các bệnh viên công

cấp trong vòng 72 h, xác
nhận không nhiễm Covid
19 và bảo hiểm sức khỏe
điều trị Covid 19 có giá trị
ít nhất 100.000 USD.
47.

Thụy Sỹ

- Ngừng cấp thị thực Schengen và thị thực quốc gia cho
du khách đến từ các nước đang áp dụng biện pháp khẩn
cấp để phòng dịch Covid19 cho tới ngày 15/6/2020.
- Mở rộng hạn chế nhập cảnh với Tây Ban Nha cũng
như với tất cả các nước ngoài khối Schengen trong 3
tháng kể từ 18/3/2020;
- Có thể cấp thị thực trong những trường hợp nhân
đạo/có lý do chính đáng
- Được phép nhập cảnh để quá cảnh qua Thụy Sỹ về
nước.
- Từ 12h ngày 21/3/2020, người nước ngoài đang cư trú
tại Thụy Sỹ tạm thời không thể trở về nước họ do dịch
bệnh có thể được Thụy Sỹ cho cư trú tạm thời.

- Thắt chặt biên
giới và đóng cửa
09 điểm trên toàn
tuyến biên giới với
Ý.

48.

Triều Tiên

- Cấm khách nước ngoài đến Triều tiên từ ngày
22/01/2020 cho đến khi có thông báo mới.

- Cấm mọi chuyến - Đóng cửa biên
bay, tàu hỏa đến giới với Trung
Triều Tiên.
Quốc và Nga.

49.

Trung Quốc

- Cách ly 14 ngày với người nhập cảnh từ nước ngoài Cách ly 14 ngày tại nhà
vào thành phố Bắc Kinh; người nhập cảnh phải khai báo hoặc tại cơ sở y tế được chỉ
thông tin chi tiết (nhân thân,lịch trình, địa chỉ…); người định.
nhập cảnh sẽ được đưa về điểm tập trung theo nguyên
tắc “khách của địa phương nào, địa phương đó chịu
trách nhiệm”; với những người nước ngoài (không phân

- Hàng không Việt
Nam tạm dừng các
chuyến bay
từ
01/02/2020

biệt cư trú hợp pháp hay bất hợp pháp) phải cách ly và
điều trị tập trung tại cơ sở y tế được.
- Những du khách đến từ Iran, Ý, Nhật bản, Hàn Quốc
đến Quảng Châu, thượng hải cũng phải cách ly 14
ngày;
- Từ 0h00 ngày 28/3/2020, TQ tạm dừng nhập cảnh
đối với người nước ngoài có thị thực và giấy phép
cư trú còn hạn cũng như thẻ APEC (tạm dừng cả
các chính sách miễn thị thực nói chung).
- Đóng cửa toàn
bộ biên giới 1
tháng kể
từ
19/3/2020.

50.

Timor Leste

51.

Thổ-nhĩ-kỳ

- Hành khách đã quá cảnh Trung Quốc, Iran, Iraq, Ý,
Hàn Quốc trong vòng 14 ngày sẽ không được phép nhập
cảnh hoặc quá cảnh.

- Đóng cửa toàn
bộ biên giới trên
bộ và trên biển với
Hy
Lạp
và
Bulgaria
trong
vòng 14 ngày kể
từ ngày 19/3/2020.

52.

U-crai-na

- Hạn chế nhập cảnh, áp dụng các điều kiện đặc biệt với
người đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc).

- Dừng mọi chuyến - Đóng cửa biên
bay vận chuyển giới từ 13/3/2020.
khách quốc tế từ
17/3 đến 03/4/2020.

53.

Xing-ga-po

- Người nước ngoài đến từ/đi qua các nước ASEAN,
Nhật Bản, Thụy Sỹ, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
trong vòng 14 ngày trước đó, kể từ 12h59 ngày

-Hàng không Việt
Nam dừng bay 21/330/4

16/3/2020 khi nhập cảnh sẽ bị yêu cầu cách ly tại nơi cư
trú ở Xing-ga-po;
- Không cho phép khách đến ngắn hạn được nhập cảnh
kể từ 23h59 phút ngày 23/3/2020.

54.

Xri -Lan-ca

- Cấm các tầu du lịch nước ngoài từ 03/3/2020;
- Kể từ ngày 18/3/2020, cấm nhập cảnh đối với khách
đến từ 17 quốc gia (Ý, Iran, Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp,
Hà Lan, Bỉ, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Đan Mạch,
Thụy Điển, Áo, Canada, Qatar, Bahrain bị ảnh hưởng
nặng nề nhất của dịch Covid 19 từ 14/3 đến 12/4/2020.

- Hủy mọi chuyến
bay tới Cô Oét từ
15/3/2020;
- Các sân bay quốc
tế đã dừng nhận các
chuyến bay đến XriLan-ca trong vòng

14 ngày kể từ
18/3/2020.

