
Cách ly tại nhà.

Không cần nộp Giấy xác nhận sức khỏe, vì tất cả
hành khách nhập cảnh đều phải xuất trình Giấy
chứng nhận xét nghiệp PCR âm tính trong vòng
72 giờ trước khi khởi hành 
Giấy đồng ý cách ly*

Cần xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi rời Hàn Quốc.
Có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính (bằng tiếng
Anh hoặc tiếng Hàn) với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước
khi khởi hành bay đến Hàn Quốc, áp dụng từ ngày 8/1/2021. 

HÀN QUỐC

 Với tình hình dịch bệnh Covid-19, người lưu trú
dài hạn và ngắn hạn có thể xin gia hạn thời gian
lưu trú lên đến 60 ngày qua hikorea.go.kr

Khi nhập cảnh Hàn Quốc

Cài đặt ứng dụng Home
Quarantine Safety Protection

trên điện thoại và tuân thủ
hướng dẫn trong ứng dụng.

Yêu cầu bổ sung khi xin visa

Về nhà bằng phương tiện cá nhân hoặc
phương tiện vận chuyển được chỉ định,
không sử dụng phương tiện công cộng.

Yêu cầu về tái nhập cảnh
Đối với người nước ngoài đăng ký thường trú ở Hàn Quốc

Đối với tất cả đương đơn nộp hồ sơ xin visa

Người nước ngoài lưu trú ngắn hạn

Người nước ngoài lưu trú dài hạn

Tất cả visa ngắn hạn được cấp trước ngày 5/4/2020 không còn
hiệu lực (ngoại trừ visa lao động ngắn hạn và lưu trú dài hạn).

Xét nghiệm trong
vòng 3 ngày sau khi

nhập cảnh.

457,612 215,715 3,705

Ca nhiễm Ca xét nghiệm
hàng ngày

Ca tử vong

Gọi 1339 hoặc mã khu vực + 120
Để được hỗ trợ về y tế

Cập nhật ngày

02/12/2021 

10
Ngày

*Theo mẫu trên trang web của Đại sứ quán

Mang khẩu trang, tránh tiếp
xúc gần với người khác.

Miễn phí xét
nghiệm và chi phí
điều trị COVID-19
nội trú do Quỹ
Bảo hiểm Y tế
Quốc gia hoặc
Chính phủ chi trả

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)
Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 38 500 100
hanoi@iom.int

Cách ly bắt buộc (tự chi trả) tại cơ sở do
Chính phủ chỉ định trong vòng 10 ngày. 


