
COVID-19 và Việc Đi lại 
Để biết các khuyến nghị mới nhất về đi lại cho các mục đích không thiết yếu, hãy xem:  

 Chính quyền British Columbia: Đi lại và COVID-19 

 Chính phủ Canada: COVID-19: Đi lại, xét nghiệm và biên giới 

Đi lại trong phạm vi BC 

Khi đi lại, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa như bạn sử dụng ở nhà để ngăn ngừa COVID-
19. Lập kế hoạch trước bằng cách tìm hiểu xem các thị trấn, cộng đồng và khu vực có sẵn sàng 
chào đón bạn hay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính quyền British Columbia: Đi lại 
và COVID-19. 

Đi lại giữa các tỉnh 

Người dân British Columbia đi đến các tỉnh hoặc vùng lãnh thổ khác nên kiểm tra thông tin y tế 
công cộng của điểm đến của mình để biết bất kỳ hạn chế nào về đi lại. Hãy làm theo hướng dẫn 
của địa phương, tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. 

Để biết thêm thông tin từ chính quyền các tỉnh và lãnh thổ khác, hãy xem:  

 Alberta: Yêu cầu về việc đi lại trong thời gian diễn ra COVID-19 

 Manitoba: Hệ thống Ứng phó với Đại dịch 

 New Brunswick: Thông tin về Đi lại 

 Newfoundland và Labrador: Những Hạn chế về Đi lại 

 Các Vùng/Lãnh thổ Tây Bắc: Đi lại + Cách ly 

 Nova Scotia: Vi-rút Corona (COVID-19): đi ra nước ngoài 

 Nunavut: Danh sách kiểm tra về việc Đi lại 

 Ontario: Đi lại trong thời gian diễn ra COVID-19 

 Prince Edward Island (Đảo Hoàng tử Edward): Đi lại 

 Quebec: Hướng dẫn về đi lại trong Canada hoặc quốc tế (COVID-19) 

 Saskatchewan: Thông tin về Đi lại 

 Yukon: Biên giới và việc đi lại: 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/translation/vn/proof
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/proof
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


Để biết thêm các chủ đề của HealthLinkBC File, hãy truy cập 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương 
bạn. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp tại B.C., hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca 
hoặc gọi số 8-1-1 (miễn phí). Đối với người khiếm thính và lãng tai, hãy gọi số 7-1-1. Có các dịch vụ dịch 

thuật cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

Đi ra Nước ngoài 

Để biết các lời khuyên và cảnh báo về đi lại quốc tế, hãy xem Chính phủ Canada: Đi lại bên ngoài 
Canada. 

Xét nghiệm trước khi đi ra nước ngoài  

Hãy làm theo các yêu cầu nhập cảnh của quốc gia bạn sẽ đến. Kiểm tra để biết liệu bạn có thể 

nhập cảnh vào quốc gia đó và liệu có bất kỳ yêu cầu nào về chủng ngừa, xét nghiệm, cách ly 
hoặc các yêu cầu khác hay không. Việc xét nghiệm định kỳ cho những người không có triệu 
chứng không được thực hiện ở B.C., kể cả cho mục đích đi lại. Để biết thông tin về việc xét 

nghiệm để đi lại, hãy xem Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Địa điểm để làm xét nghiệm 
COVID-19 ở BC. 

Nhập cảnh vào Canada 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, tất cả các yêu cầu ở biên giới liên quan đến COVID-19 sẽ 

chấm dứt đối với những người vào Canada bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường 
biển. Các yêu cầu sắp chấm dứt bao gồm: 

 Bắt buộc sử dụng ArriveCAN 

 Những yêu cầu về xét nghiệm 

 Những yêu cầu về kiểm dịch hoặc cách ly 

Các yêu cầu thay đổi thường xuyên. Hãy kiểm tra thông tin trước khi bạn khởi hành. Truy cập 
Chính phủ Canada: COVID-19: Đi lại, xét nghiệm và biên giới để biết thông tin cập nhật nhất. 

Để biết thêm thông tin về việc trở về Canada sau khi đi ra nước ngoài, hãy xem: 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC (BC Centre for Disease Control): Đi lại 

 Chính quyền British Columbia: Đi lại và COVID-19 

 Chính phủ Canada: COVID-19: Đi lại, xét nghiệm và biên giới 

Để có thêm những thông tin về COVID-19 và cách tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, 
hãy xem Bệnh do vi-rút corona (COVID-19). 

 
 

Cập nhật gần nhất: Ngày 27 tháng 9 năm 2022 

Thông tin được cung cấp trong Bản tin Sức khỏe về Đi lại và COVID-19 đã được điều chỉnh từ 

các trang Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Đi lại, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Tiếp xúc 
nơi Công cộng, Chính quyền British Columbia: Đi lại và COVID-19 và Chính phủ Canada : COVID-
19: Đi lại, xét nghiệm và biên giới 
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https://travel.gc.ca/travelling
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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-VIETNAMESE.pdf
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