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Các yêu cầu cần đáp ứng

Nếu đã từng nhiễm 
Covid - 19

Đã được tiêm ngừa đầy đủ?

Giấy chứng nhận Y tế

Chứng nhận xét 
nghiệm bằng 
phương pháp 
Real Time 
COVID-19

Thời gian 
cách ly

Giấy xác nhận khỏi bệnh làm căn 
cứ chứng minh đã
hoàn toàn khỏi bệnh (thời hạn 
hiệu lực trong vòng 6 tháng trước 
ngày nhập cảnh Việt Nam)*

Chứng nhận xét nghiệm bằng 
RT-PCR hoặc RT-LAMP (có giá trị 
trong vòng 72 giờ trước ngày
nhập cảnh Việt Nam)

7 ngày cách ly tại nơi tập trung hoặc 
khách sạn (theo yêu cầu) sau khi 
nhập cảnh; sau đó 7 ngày tự cách ly 
tại nơi cư trú.

x
Giấy chứng nhận tiêm 
chủng. Liều cuối cùng tiêm 
trong thời gian ít nhất 14 
ngày nhưng không quá 12 
tháng trước ngày nhập cảnh 
Việt Nam.*

Không áp dụng.

Chứng nhận xét nghiệm 
bằng RT-PCR hoặc 
RT-LAMP (có giá trị trong 
vòng 72 giờ trước ngày 
nhập cảnh Việt Nam)

14 ngày cách ly tại nơi 
tập trung hoặc
khách sạn (theo yêu cầu) 
sau khi nhập cảnh; sau 
đó 14 ngày tự cách ly tại 
nơi cư trú.

Di chuyển đến Việt Nam 
(Từ các nước khác)

*Chứng nhận tiêm chủng / khỏi bệnh: (OL2974/LS-PL)      
- Giấy chứng nhận tiêm chủng từ 50 quốc gia dưới đây được chấp nhận và không bắt buộc phải công chứng / hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam 
(CV3185 / BNG-LS) (CV748/CH-LS-PL):
(Cập nhật đến ngày 19/08/2021)            
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Ấn Độ 
Ireland 
Thổ Nhĩ Kỳ 
Phần Lan  
 

Ngoài các quốc gia trên, giấy chứng nhận tiêm chủng phải được hợp pháp hóa / chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài.  - 
Hướng dẫn này cũng áp dụng cho trẻ em người nước ngoài dưới 15 tuổi (tức trẻ em dưới 15 tuổi cũng phải được tiêm chủng đầy đủ).     
              

Chứng nhận xét nghiệm 
bằng RT-PCR hoặc RT-LAMP 
(có giá trị trong vòng 72 giờ 
trước ngày nhập cảnh
Việt Nam)

7 ngày cách ly tại nơi tập 
trung hoặc khách sạn (theo 
yêu cầu) sau khi nhập cảnh; 
sau đó 7 ngày tự cách ly tại 
nơi cư trú.
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