
Đi máy bay và có đem theo thuốc men
Những thuốc gì tôi có thể mang theo trong hành lý xách tay?

Các chuyến bay nội địa
Không có giới hạn về số lượng thuốc men có toa và không toa 
mà quý vị có thể đem lên chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, nếu 
quý vị chuyển tiếp đến một chuyến bay quốc tế hoặc chuyến 
bay nội địa của quý vị xuất phát từ phi cảng quốc tế, thì có áp 
dụng các hạn chế về những thứ nói trên.

Chuyến bay quốc tế
Được phép mang theo một số lượng hợp lý về thuốc men 
có toa và không toa (kể cả sản phẩm kiêng ăn đặc biệt và sản 
phẩm trị liệu chẳng hạn như thuốc viên dầu cá) và có các giới 
hạn đối với thuốc dạng lỏng, aerosol và dạng gel (keo sệt).
Nếu quý vị dự định mang theo thuốc men lên máy bay, nhớ:

• hỏi lấy sẵn chứng từ hỗ trợ, chẳng hạn như thẻ danh tính y tế 
(medical ID card) hoặc thư chứng nhận từ bác sĩ. Lá thư phải 
liệt kê bất cứ các thứ thuốc nào ở dạng lỏng, aerosol hoặc 
dạng gel có toa hoặc không toa, các dụng cụ hoặc thiết bị y tế 
có toa, ví dụ như: túi giữ lạnh hoặc túi gel (ice/gel packs) dùng 
để điều hòa nhiệt độ, hoặc nhu cầu cần đem kim tiêm.

• tước khi du lịch, hãy kiểm lại với Cơ quan Quản lý Sản phẩm 
Trị liệu (Therapeutic Goods Administration) để biết các hạn 
định đối với thuốc men và dụng cụ y tế.

• trước khi quý vị đến khu vực dò quét an ninh của phi trường, 
hãy chuẩn bị thuốc men và giấy tờ kèm theo để sẵn sàng 
cho việc kiểm tra. 

Đối với thuốc có toa, nhớ kiểm chắc họ tên trên nhãn toa trùng 
hợp với họ tên trên thẻ lên máy bay (boarding pass) của quý vị 
hoặc họ tên của người đang đi cùng mà quý vị đang chăm sóc.

Số lượng hợp lý là số lượng vừa đủ dùng trong thời gian 
chuyến bay, có tính dư để phòng hờ trễ chuyến. Các viên 
chức dò quét an ninh sẽ có quyết định tối hậu về số lượng 
được phép. Quý vị chỉ nên xách tay lên máy bay những gì 
cần dùng cho chuyến bay và để các thứ còn lại vào trong 
hành lý ký gửi.
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