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Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH 

 I. ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH TỪ 14 NGÀY TRỞ LÊN 2 

1. Yêu cầu chung phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh 

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh 

(trừ trường hợp trẻ em đưới 2 tuổi). 

- Thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh; Khi nhập cảnh Việt Nam 

phải cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ 

theo quy định của Việt Nam (đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, 

công vụ thì khuyến khích sử dụng). 

- Trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài và thân nhân (gồm vợ/chồng, con) chưa tiêm vắc xin hoặc 

tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19 sẽ thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-

19 (tiêm miễn phí) trong thời gian thực hiện cách ly (nếu đủ điều kiện). 

- Đối với đoàn khách nhập cảnh Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo cấp 

cao: thực hiện theo Đề án đón đoàn. 

- Thực hiện chi trả chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly y tế, khám, chữa 

bệnh và các chi phí liên quan khác (nếu có) trong phòng, chống dịch covid-19 

theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu phòng, chống dịch đối với các trường hợp cụ thể 

2.1. Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 

- Thời gian: Cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà/nơi lưu trú 3 ngày kể từ 

ngày nhập cảnh và tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

- Xét nghiệm: Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. 

2.2. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều 

vắc xin COVID-19 

- Thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 07 

ngày kể từ ngày nhập cảnh; Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp RT PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính 

với SARS- CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày. 

- Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi (sau đây gọi chung là trẻ em), người 

từ 65 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là người cao tuổi), phụ nữ có thai, người có 
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bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế): được cách ly cùng 

cha/mẹ/người chăm sóc (sau đây gọi chung là người chăm sóc). Người chăm sóc 

phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải 

ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy 

định về phòng, chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh. 

3. Yêu cầu phòng, chống dịch khác  

a) Yêu cầu về vận chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi 

lưu trú. 

- Đối với người nhập cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu 

nhập cảnh về nơi lưu trú phải thực hiện nghiêm quy định 5K. 

- Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển người nhập cảnh: hạn 

chế dừng, đỗ dọc đường; Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường 

thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

b) Trường hợp nhà/nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú thì người cách ly phải thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn 

hoặc tại cơ sở cách ly tập trung khác (theo quy định của địa phương) theo thời 

gian cách ly tương ứng đối với từng đối tượng đã nêu ở trên. 

c) Yêu cầu trong thời gian tự theo dõi sức khỏe: luôn thực hiện đầy đủ 

quy định 5K (đeo khẩu trang, khai báo y tế, khử khuẩn tay thường xuyên, không 

đến nơi đông người, không tụ tập); Trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau 

họng, … thì báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định. 

d) Ngoài việc thực hiện các yêu cầu nêu tại Công văn này, phải thực 

hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nêu tại các văn bản khác 

có liên quan. 

đ) Khuyến khích tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào 

ngày thứ 1 kể từ ngày nhập cảnh; Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính 

thì báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định. 

4. Kiểm tra và công nhận Chứng nhận tiêm chủng, Chứng nhận đã 

khỏi bệnh COVID-19 

Về việc kiểm tra và công nhận Chứng nhận tiêm chủng COVID-19, 

Chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 ở nước ngoài (hoặc hộ chiếu vắc xin) thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Về việc công nhận và kiểm tra Chứng 

nhận tiêm chủng COVID-19, Chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 ở Việt Nam 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH DƯỚI 14 NGÀY 

 Thực hiện theo Công văn số 10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y 

tế về việc Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được 

phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày). 

(có văn bản chi tiết kèm theo) 
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