Tôi cần làm gì trước khi đến Úc
Trước khi đi Úc, quý vị nên điền Tờ Khai Hành Trình Đến Úc.

Xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành
Cần phải có kết quả xét nghiệm Phản ứng Chuỗi Polymerase (viết tắt là PCR) âm tính đối
với COVID-19 thì mới được đến Úc hoặc quá cảnh ở Úc. Trừ khi đi trên chuyến bay miễn
kiểm dịch từ Tân Tây Lan, quý vị phải cung cấp cho hãng hàng không bằng chứng cho
thấy xét nghiệm PCR âm tính đối với COVID-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước
khi khởi hành theo dự kiến.
Phải đeo khẩu trang trên tất cả các chuyến bay quốc tế, kể cả ở sân bay. Có một số miễn
trừ đối với yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành. Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại
trang mạng của Bộ Y tế.

Các yêu cầu khác
Quý vị cũng có thể cần phải có:




một thị thực hợp lệ để vào Úc
quyết định miễn trừ cho lệnh hạn chế đi lại của Úc
quyết định cho phép vào các tiểu bang hay lãnh thổ của Úc.

Một số giấy tờ này cần phải được xuất trình ở sân bay khi quý vị làm thủ tục kiểm nhập
(check-in) và khi quý vị đến Úc.

Cách ly kiểm dịch
Trừ khi đến Úc trên chuyến bay được miễn cách ly kiểm dịch từ Tân Tây Lan, các du
khách đến Úc, kể cả công dân Úc, đều phải:




cách ly kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày ở một cơ sở được chỉ định tại cửa khẩu
nhập cảnh
điền vào tất cả các mẫu đơn và tờ khai liên quan để chúng tôi có thể sắp đặt việc
cách ly kiểm dịch; và
thực hiện việc truy vết, trong trường hợp có ca nhiễm COVID-19 dương tính.
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Muốn biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn về Coronavirus (COVID-19) dành cho các
du khách quốc tế. Quý vị có thể phải trả chi phí cách ly kiểm dịch. Để biết thêm thông tin
về các yêu cầu cách ly kiểm dịch, hãy liên lạc sở y tế của chính phủ tiểu bang hay vùng
lãnh thổ liên quan.

Trở về Úc
Nếu là công dân Úc hay thường trú nhân Úc đang tìm cách trở về Úc và vẫn chưa về
được, quý vị có thể đăng ký chi tiết của mình với Bộ Ngoại giao và Ngoại thương (viết tắt
là DFAT): https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
DFAT không thể đảm bảo có chuyến bay hồi hương cho quý vị, nhưng họ sẽ đánh giá
hoàn cảnh cá nhân và tiêu chuẩn hội đủ điều kiện của quý vị cho chuyến bay thương mại
được Chính phủ tạo điều kiện.
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