Vào Úc và rời khỏi Úc
Cập nhật mới nhất
Kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2022, cách quý vị đi đến và rời khỏi Úc đã thay đổi. Tất cả các
du khách nên biết rằng:






Những người vào Úc không cần cung cấp bằng chứng về tình trạng chích ngừa.
Những người vào Úc không cần điền Tờ khai Điện tử của Hành khách hay Tờ khai
Đi lại bằng Đường biển
Những người rời khỏi Úc sẽ không được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tình
trạng chích ngừa
Những người có thị thực chưa chích ngừa không cần miễn trừ lệnh hạn chế đi lại
để đến Úc
Vẫn cần đeo khẩu trang trên các chuyến bay đến Úc.

Điều quan trọng cần nhớ là các hãng hàng không, các nhà vận hành tàu và các nước
khác có thể có những yêu cầu cụ thể mà du khách cần phải tuân theo.

Vào Úc và rời khỏi Úc
Bộ Nội vụ và Lực lượng Quốc phòng Úc cung cấp hướng dẫn cho những người muốn vào
Úc hay rời khỏi Úc.
Để biết thêm thông tin, hãy xem:





Vào Úc
Trước và sau khi quý vị rời khỏi Úc
Qua biên giới
Giấy tờ thông hành.

Những người cần phải có thị thực nên đảm bảo họ được cấp thị thực trước khi đi đến Úc.
Để kiểm tra các yêu cầu về thị thực của Úc, hãy xem: Tìm hiểu các lựa chọn thị thực
Lực lượng Quốc phòng Úc cung cấp thêm hướng dẫn cho những người vào Úc hay rời
khỏi Úc bằng đường biển.
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Công dân Úc dự định đi nước ngoài được khuyến khích nên kiểm tra hướng dẫn đi lại
hiện hành bằng cách truy cập Smartraveller.
Bộ Y tế cung cấp hướng dẫn y tế về đi nước ngoài và COVID-19.

Thông tin của tiểu bang và vùng lãnh thổ
Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc có những yêu cầu riêng mà quý vị sẽ cần tuân theo.
Nếu dự định đến Úc, quý vị nên kiểm tra các yêu cầu của tiểu bang hay vùng lãnh thổ quý
vị sẽ đi đến. Các yêu cầu có thể bao gồm xét nghiệm COVID-19 sau khi quý vị đến Úc hay
các yêu cầu về chích ngừa để đến một số cơ sở nhất định hay để làm việc trong một số
ngành nghề nhất định.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Các thông tin của tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Chương trình chích ngừa của Úc
Tất cả mọi người ở Úc đều có thể được chích ngừa COVID-19 miễn phí. Du khách quốc
tế vào Úc được khuyến khích tiếp cận chương trình chích ngừa COVID-19 của Úc.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Vắc xin COVID-19.

Các miễn giảm về thị thực và hoàn tiền
Do các tác động của thời kỳ đại dịch COVID-19, một loạt thay đổi đã được thực hiện cho
một số loại thị thực, kể cả việc đưa ra các thời kỳ miễn giảm, miễn lệ phí và hoàn trả phí
thị thực.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông tin về thị thực do COVID-19.
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