
 
 

QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH TẠM THỜI CỦA CHÍNH PHỦ CANADA DO COVID-19 

 

1. Các sân bay cho các chuyến bay quốc tế (Châu Á/Thái Bình Dương/Châu Âu/Châu Phi/ Trung Đông /Ấn Độ) 

 Hiệu lực từ 00:01, ngày 18/03/2020 theo giờ EST tức 12:01 trưa ngày 18/03/2020 theo giờ Việt Nam. 

 Tất các các chuyến bay quốc tế đến Canada (ngoại trừ Caribbean, Mexico và Transborder/USA) phải đến 

một trong bốn sân bay sau: Montreal (YUL)/ Toronto (YYZ)/ Calgary (YYC)/ Vancouver (YVR). 

 Tất các các sân bay còn lại của Canada chỉ được phép phục vụ các chuyến bay nội địa và các chuyến bay 

đến Mỹ, Caribean và Mexico. 

 

2. Quy định hạn chế nhập cảnh 

 Hiệu lực từ 12:01 trưa ngày 18/03/2020 giờ EST tức là 24:01 đêm ngày 18/03/2020 theo giờ Việt Nam. 

 Cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân nước ngoài ở ngoài Canada trong vòng  14 ngày 

 Đối với các chuyến bay đến Canada, chỉ những hành khách sau mới được phép lên máy bay: 

+ Công dân Canada và thường trú dân Canada  

+ Công dân nước ngoài đi đến một nước thứ 3 (ví dụ như một du khách từ châu Âu qua Canada và vào 

Hoa Kỳ) được phép lên máy bay. Tuy nhiên, hành khách phải đáp ứng được yêu cầu của nước nhập cảnh 

sau cùng. 

 

3. Kiểm tra sức khỏe tại điểm khởi hành cuối cùng 

 Hiệu lực từ 00:01, ngày 19/03/2020 theo giờ  EST tức là 12:01 trưa ngày 19/03/2020 theo giờ Việt Nam. 

 Kiểm tra sức khỏe đối với tất cả các điểm khởi hành đến Canada (ngoại trừ nội địa) – Tất các các hành 

khách sẽ được hỏi những câu hỏi cụ thể như sau trước khi lên máy bay: 

+ Bạn có bị sốt không? 

+ Bạn có bị khó thở không? 

+ Bạn có bị ho không? 

+ Bạn đã bị từ chối lên máy bay trên một chuyến bay do các triệu chứng (ở trên) trong 14 ngày qua? 

Nếu bất kỳ câu trả lời nào là CÓ, hành khách sẽ KHÔNG được phép đến Canada trong vòng 14 ngày, trừ 

khi có giấy chứng nhận y tế chứng minh rằng hành khách không bị nhiễm COVID-19. 

 

4. 14 ngày tự cách ly khi đến Canada 

 Hiệu lực : ngay lập tức 

 Tất cả các hành khách đến Canada sẽ được yêu cầu tự cách ly trong vòng  14 ngày. 

 Ngoại trừ: các nhà ngoại giao, phi hành đoàn, các chuyến bay chuyển hướng khẩn cấp hoặc dừng kỹ 

thuật. 

Air Canada sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình đến Quý Đại lý trong thời gian sớm nhất.  

 


