Vào Úc
Hãy làm theo các bước dưới đây để vào Úc.

Bước 1 - Kiểm tra các yêu cầu thị thực
Đừng tìm cách đến Úc mà không có thị thực. Quý vị có thể sử dụng công cụ tìm kiếm thị
thực để tìm hiểu các lựa chọn về thị thực.
Quý vị cũng có thể cần phải nộp đơn xin, và được cấp quyết định miễn trừ lệnh hạn chế
đi lại để vào Úc. (xem bước 3 dưới đây).

Bước 2 - Kiểm tra các yêu cầu về chích ngừa
Tình trạng chích ngừa của quý vị sẽ quyết định những việc quý vị cần làm để vào Úc.
Có thêm những điều cần xem xét khi quý vị không đáp ứng các yêu cầu chích ngừa của
Úc cho mục đích đi lại quốc tế. Hãy làm theo các bước dưới đây.
Nếu không thể được chích ngừa vì lý do y tế, quý vị có thể sử dụng cách sắp đặt đi lại
giống như các du khách đã chích ngừa đầy đủ. Quý vị phải có thể cung cấp được bằng
chứng y tế có thể được chấp nhận. Hãy xem: Chích ngừa và xét nghiệm.
Những người có thị thực đến Úc có thể bị huỷ thị thực và bị giam giữ và trục xuất
nếu họ:




chưa chích ngừa đầy đủ cho mục đích đi lại quốc tế theo đúng các yêu cầu
nhập cảnh biên giới Úc; hoặc
không có chống chỉ định y tế đối với vắc-xin COVID-19 theo định nghĩa của
Chính phủ Úc; hoặc
không thuộc loại được miễn trừ hoặc không có quyết định miễn trừ lệnh hạn
chế đi lại cho cá nhân.
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Bước 3 - Nộp đơn xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại
Nếu không đáp ứng được các yêu cầu về chích ngừa của Úc, quý vị cũng có thể cần phải
nộp đơn xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại để vào Úc.
Để biết thêm thông tin và cách nộp đơn, hãy xem thủ tục xin miễn trừ để vào Úc.

Bước 4 - Kiểm tra các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh
thổ
Trước khi đăng ký chuyến bay, hãy kiểm tra các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh
thổ. Điều này có thể bao gồm mẫu đăng ký nhập cảnh biên giới hay cách ly kiểm dịch.
Kiểm tra tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ quý vị sẽ quá cảnh và đi đến. Các yêu cầu
này có thể thay đổi đột ngột. Quý vị có thể cần thực hiện cách ly kiểm dịch.
Quý vị có trách nhiệm phải tuân thủ các yêu cầu và lệnh hạn chế đi lại áp dụng cho quý vị.
Nếu không tuân thủ, quý vị có thể chịu những hình phạt nghiêm trọng, kể cả đi tù và
khoản tiền phạt đáng kể. Hãy xem: Các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Bước 5 - Lập kế hoạch trước
Quý vị nên cân nhắc những gì quý vị sẽ làm nếu chuyến đi của mình bị chậm trễ và gián
đoạn.
Các hãng hàng không cũng có thể có những yêu cầu cụ thể mà quý vị cần phải đáp ứng.
Các du khách chưa chích ngừa phải tuân theo giới hạn hành khách vào Úc và phải
đáp ứng các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Nếu liên quan, hãy kiểm tra những gì quý vị sẽ cần phải làm để rời Úc.

Bước 6 - Đăng ký cho chuyến đi
Bước 7 - Điền Tờ khai Điện tử cho Hành khách
Quý vị có thể bắt đầu điền Tờ khai Điện tử cho Hành khách (DPD) bảy ngày trước chuyến
bay của mình và nộp trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Úc.
DPD yêu cầu cung cấp những thông tin y tế hết sức quan trọng. Cung cấp những thông
tin này là một yêu cầu bắt buộc phải chấp hành. Nó sẽ giúp đảm bảo quý vị không bị chậm
trễ không cần thiết tại sân bay, hoặc khi quý vị đến Úc. Để biết thêm thông tin, hãy xem:
DPD.
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Bước 8 - Thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành
Quý vị sẽ cần xuất trình cho nhân viên hàng không xét nghiệm COVID-19 âm tính mới
thực hiện.
Để biết thêm thông tin về việc cần làm xét nghiệm nào và vào lúc nào, hãy xem chích
ngừa và xét nghiệm.

Bước 9 - Chuẩn bị các tài liệu cho sân bay
Khi làm thủ tục đăng ký chuyến bay, nhân viên hàng không sẽ yêu cầu quý vị xuất trình:






hộ chiếu
thị thực
quyết định miễn trừ lệnh hạn chế đi lại, nếu cần
kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính
DPD đã điền xong.

Bước 10 - Đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh vào Úc
Điều này bao gồm thủ tục thông quan về di trú, hải quan và an toàn sinh học. Để biết thêm
thông tin, hãy xem đi qua biên giới.

Bước 11 - Đáp ứng các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh
thổ
Phần lớn các tiểu bang và vùng lãnh thổ đòi hỏi quý vị phải thực hiện xét nghiệm COVID19 sớm sau khi đến Úc.
Các du khách chưa chích ngừa phải tuân theo giới hạn hành khách vào Úc và phải
đáp ứng các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ. Quý vị có thể cần thực
hiện cách ly kiểm dịch. Quý vị nên kiểm tra điều này, và bất kỳ yêu cầu nào khác của tất
cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ quý vị sẽ quá cảnh và đi đến.
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Quá cảnh ở Úc
Quá cảnh từ 72 giờ trở xuống
Nếu quá cảnh ở Úc, quý vị phải bảo đảm có vé đi tiếp trên chuyến bay rời khỏi nước Úc
không quá 72 giờ sau khi quý vị vào Úc lần đầu. Nếu không có chuyến bay nối tiếp phù
hợp, việc quá cảnh qua Úc sẽ không được phép.
Quý vị không cần nộp đơn xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại khi quá cảnh từ 72 giờ trở
xuống.

Các yêu cầu về thị thực
Để được quá cảnh ở Úc, quý vị cần phải có thị thực hợp lệ hoặc đến từ một nước hội đủ
điều kiện để Quá cảnh Không cần Thị thực (TWOV).
Nếu không có thị thực hợp lệ hoặc không hội đủ điều kiện để được TWOV, quý vị cần
phải nộp đơn xin thị thực để vào Úc. Để quá cảnh ở Úc trong tối đa 72 giờ, hãy nộp đơn
xin Thị thực Quá cảnh (loại 771).

Xét nghiệm COVID-19
Quý vị cần kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để quá cảnh ở Úc. Để biết thêm thông
tin, hãy xem chích ngừa và xét nghiệm.

Tờ khai Điện tử cho Hành khách
Quý vị có thể bắt đầu điền Tờ khai Điện tử cho Hành khách (DPD) bảy ngày trước chuyến
bay của mình và nộp trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Úc.
DPD yêu cầu cung cấp những thông tin y tế hết sức quan trọng. Cung cấp những thông
tin này là một yêu cầu bắt buộc phải chấp hành. Nó sẽ giúp đảm bảo quý vị không bị chậm
trễ không cần thiết tại sân bay, hoặc khi quý vị đến Úc. Để biết thêm thông tin, hãy xem:
DPD.

Các yêu cầu của tiểu bang và vùng lãnh thổ
Quý vị phải tuân theo các yêu cầu quá cảnh của tiểu bang hay vùng lãnh thổ nơi quý vị
đến. Các du khách chưa chích ngừa phải tuân theo giới hạn hành khách vào Úc và
phải đáp ứng các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Quý vị có thể cần phải ở khách sạn và quý vị có thể được đề nghị phải chi trả cho việc ở
lại, trong khi chờ chuyến bay tiếp theo của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem các yêu
cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ.
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Trên 72 giờ
Nếu quý vị sẽ ở Úc quá 72 giờ trước chuyến bay nối tiếp, quý vị không được coi là quá
cảnh ở Úc.
Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh khác của Úc, các yêu cầu về chích
ngừa và xét nghiệm COVID-19, yêu cầu về thị thực, các thủ tục thông quan về di trú, hải
quan, an toàn sinh học và tờ khai y tế bắt buộc. Để biết thêm thông tin, hãy xem đi qua
biên giới.
Quý vị cũng cần phải đáp ứng được các yêu cầu khi đi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ
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