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Rời khỏi Úc bằng đường hàng không 

Hãy làm theo các bước dưới đây khi quý vị chuẩn bị rời khỏi Úc bằng đường hàng không. 

 

Bước 1 - Lập kế hoạch cho chuyến đi 
 

Lập kế hoạch trước 

Chính phủ Úc khuyến cáo hành khách rời khỏi Úc nên chích ngừa COVID-19 đầy đủ và 
mang theo bằng chứng về tình trạng chích ngừa khi đi lại. 

Quý vị nên cân nhắc những gì quý vị sẽ làm nếu chuyến đi của mình bị chậm trễ và gián 
đoạn. 

Kiểm tra hướng dẫn hiện hành về đi lại, thị thực và COVID-19 của tất cả các quốc gia quý 
vị sẽ quá cảnh và đi đến. Mỗi quốc gia có những yêu cầu nhập cảnh khác nhau, kể cả yêu 
cầu về chích ngừa và xét nghiệm COVID-19. 

Các hãng hàng không cũng có thể có những yêu cầu cụ thể mà quý vị cần phải đáp ứng. 

Nếu có liên quan, hãy kiểm tra những việc quý vị sẽ cần phải làm để vào lại Úc.  

Bước 2 - Kiểm tra các lựa chọn đi lại của quý vị 

Một số sân bay lớn ở Úc có các chuyến bay thương mại. 

Bước 3 - Đặt chỗ cho chuyến đi 
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Bước 4 - Chuẩn bị cho chuyến đi 

Khi làm thủ tục lên máy bay, nhân viên hàng không sẽ yêu cầu quý vị xuất trình:  

 hộ chiếu 

 thẻ lên máy bay 

 

Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng cho thấy quý vị đáp ứng được 
định nghĩa của Úc về chích ngừa đầy đủ cho mục đích đi lại quốc tế 

Bước 5 - Trong thời gian quý vị ở nước ngoài 

Hãy cập nhật thông tin 

Nếu muốn vào lại Úc, quý vị nên thường xuyên kiểm tra các yêu cầu vào Úc. Chúng có 
thể thay đổi trong thời gian quý vị đi xa. 
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