
COVID-19 at Paglalakbay 
Para sa pinakabagong mga rekomendasyon sa paglalakbay para sa mga di-mahahalagang 
layunin, tingnan ang: 

 Pamahalaan ng British Columbia: Paglalakbay at COVID-19 

 Pamahalaan ng Canada: COVID-19: Paglalakbay, pagsusuri at mga hangganan 

Paglalakbay sa loob ng BC 

Kapag naglalakbay, sundin ang parehong mga pag-iingat na ginagamit mo sa bahay upang 
maiwasan ang COVID-19. Magplano nang maaga sa pamamagitan ng pagsusuri kung ang mga 

bayan, mga komunidad at mga rehiyon ay handang malugod na tanggapin ka. Para sa 
karagdagang impormasyon tingnan ang, Pamahalaan ng British Columbia: Paglalakbay at 
COVID-19. 

Paglalakbay sa pagitan ng mga lalawigan 

Ang mga British Columbian na naglalakbay sa ibang mga lalawigan o mga teritoryo ay dapat 
suriin ang impormasyon ng pampublikong kalusugan ng kanilang destinasyon para sa anumang 
mga paghihigpit sa paglalakbay. Sundin ang panlokal, panlalawigan o panteritoryal na patnubay. 

Para sa impormasyon mula sa ibang mga panlalawigan at panteritoryong pamahalaan, tingnan 

ang: 

 Alberta: Mga kinakailangan sa paglalakbay para sa COVID-19 

 Manitoba: Sistema ng Pagtugon sa Pandemya 

 New Brunswick: Impormasyon sa Paglalakbay 

 Newfoundland at Labrador: Mga Paghihigpit sa Paglalakbay 

 Mga Teritoryo sa Hilagang Kanluran (Northwest Territories): Paglalakbay at Paghihiwalay 

 Nova Scotia: Coronavirus (COVID-19): internasyonal na paglalakbay 

 Nunavut: Checklist sa Paglalakbay 

 Ontario: Paglalakbay sa panahon ng COVID-19 

 Prince Edward Island: Paglalakbay 

 Quebec: Mga tagubilin sa paglalakbay sa loob ng Canada o internasyonal (COVID-19) 

 Saskatchewan: Impormasyon sa Paglalakbay 

 Yukon: Mga hangganan at paglalakbay: COVID-19

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://manitoba.ca/covid19/prs/index.html#collapse28
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/travel/travel-restrictions/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-isolation
https://novascotia.ca/coronavirus/travel/
https://canadiannorth.com/wp-content/uploads/covid-19/NU-COVID-19-passenger-infosheet.pdf
https://www.ontario.ca/page/travelling-during-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travel
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/travel/travel-canada-or-internationally#c122340
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/travel-information
https://yukon.ca/en/borders-and-travel-covid-19


Para sa karagdagang HealthLinkBC File na mga paksa, bisitahin ang 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files o ang iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan. 
Para sa hindi pang-emerhensiyang impormasyon sa kalusugan at payo sa B.C. bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca o 
tawagan ang 8-1-1 (libreng-tawag). Para sa bingi at nahihirapang makarinig, tumawag sa 7-1-1. Ang mga serbisyo ng 
pagsasalin ay makukuha sa mahigit sa 130 mga wika kapag hiniling. 

Internasyonal na Paglalakbay 

Para sa payo at mga pagpapayo sa internasyonal na paglalakbay, tingnan ang Pamahalaan ng 
Canada: Paglalakbay sa labas ng Canada 

Pagsusuri bago ang internasyonal na paglalakbay 

Sundin ang mga kinakailangan sa pagpasok ng bansang iyong pupuntahan. Suriin upang 

malaman kung maaari kang makapasok sa bansa at kung mayroong anumang pagbabakuna, 
pagsusuri, kwarentenas, o iba pang mga kinakailangan. Ang regular na pagsusuri ng mga tao na 
walang mga sintomas ay hindi isinasagawa sa B.C., kabilang ang mga layunin para sa 

paglalakbay. Para sa impormasyon sa pagsusuri para sa paglalakbay, tingnan ang Sentro para sa 
Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Saan kukuha ng isang pagsusuri sa 
COVID-19 sa BC 

Pagpasok sa Canada 

Simula sa Oktubre 1, 2022, ang lahat ng mga kinakailangan sa hangganan ng COVID-19 para sa 
mga manlalakbay na papasok sa Canada sa pamamagitan ng lupa, hangin o dagat ay 
magtatapos. Ang mga kinakailangan na magtatapos ay kinabibilangan ng: 

 Mandatoryong paggamit ng ArriveCAN 

 Mga kinakailangan sa pagsusuri 

 Mga kinakailangan sa kwarentenas o paghihiwalay 

Ang mga kinakailangan ay madalas na nagbabago. Magsiyasat bago ka maglakbay. Bisitahin ang 
Pamahalaan ng Canada: COVID-19: Paglalakbay, pagsusuri at mga hangganan para sa 
pinakabagong impormasyon. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabalik sa Canada pagkatapos ng paglalakbay, 
tingnan ang: 

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Paglalakbay 

 Pamahalaan ng British Columbia: Paglalakbay at COVID-19 

 Pamahalaan ng Canada: COVID-19: Paglalakbay, pagsusuri at mga hangganan 

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19 at kung paano protektahan ang 
iyong sarili, iyong pamilya at iyong komunidad, tingnan ang Sakit na Coronavirus (COVID-19). 
 
 
Huling pinabago: Setyembre 27, 2022 

Ang impormasyon na ibinigay sa Paglalakbay at Tampok sa Kalusugan ng COVID-19 ay kinuha 

mula sa Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control: Paglalakbay, 
Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Mga Pagkalantad ng 
Publiko, Pamahalaan ng British Columbia: Paglalakbay at COVID-19 at Pamahalaan ng Canada: 

COVID-19: Paglalakbay, pagsusuri at mga hangganan 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://travel.gc.ca/travelling
https://travel.gc.ca/travelling
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
https://travel.gc.ca/travel-covid
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#alberta
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/HealthFeature-COVID-19-TAGALOG.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid

