
THÔNG BÁO CHO DU KHÁCH TỚI NAUY TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 1/7  
 
1- Những du khách tới Nauy, ai đã được tiêm phòng đầy đủ và những người đã từng nhiễm 
coronavirus trong sáu tháng cuối cùng sẽ không phải sống cách ly kể từ ngày mai, thứ 
Sáu.Hành khách phải có giấy chứng nhận corona do Na Uy cấp tại biên giới Nauy.   
 
 
2- Những khách chỉ chích có 1 mũi tiêm phòng, thì kg cần phải tạm trú tại khách sạn mà phải 
chịu cách ly tại tư gia sau 3 ngày phải thử nghiệm lại Covidtest trước khi hết hạn cách ly. 
Hoặc họ có thể cách ly ngay tại nhà, và tại một nơi nào đó ít tiếp xúc với xã hội. (Beskyttede 
som kun har fått én vaksinedose, kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted.)  
 
 

3- Những du khách chưa chích ngừa mà khi thử nghiệm âm tính tại phi trường NAUY, thì 
phải bị sống cách ly trong khách sạn thay vì 10 ngày, thì sẽ hạ xuống còn 7 ngày sau khi lấy 
kết quả thử nghiệm Covidtest    
 
 

4- Các trẻ em theo cha me đã chính ngừa một mũi, khi đi du lịch về lại Nauy, thử nghiệm âm 
tính tại phi trường Nauy, thì sẽ chỉ cần cách 3 ngày, nếu như thử nghiệm âm tính sau 3 ngày 
sống trong khách sạn cách ly (Mindreårige som reiser sammen med beskyttede, kan fra og 
med fredag forkorte karantenetiden ved negativ test tatt tidligst på dag tre.) 
 
 
5- Tất cả những du khách, dù đã chích vaksine ở nước ngoài, không phải chích ngừa tại Nauy, 
thì đều phải vào khách sạn cách ly và thử nghiệm covidtest sau 7 ngày tới Nauy, nếu âm tính 
thì có thể ra về nhà không cần phải sống thêm trong cách ly . Điều này dành cho tất cả mọi 
người đến từ các quốc gia ngòai EU và England (For personer som er vaksinert i utlandet 
gjelder de samme reglene som for «ubeskyttede» -  «Ubeskyttede» som reiser fra land utenfor 
EØS/Schengen og Storbritannia, må på karantenehotell i minst syv døgn.) 
 
 
6- Các trẻ em chưa chích ngừa Covid, nhưng có cha mẹ đã chích ngừa 1 hay 2 mũi xong rồi, 
vẫn có thể sống chung với cha mẹ sau khi đặt chân tới Nauy sau chuyến du lịch xa trở về 
(Barn av beskyttede kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted som sine foreldre.) 
 
 

7- Nếu bạn từ một quốc gia trong EU hoặc Anh quốc,  mà nơi có đại dịch bùng nổ mạnh, bạn 
bắt buộc phải sống tại khách sạn cách ly ít nhất là 3 ngày, sau 3 ngày mà thử Covidtest âm 
tính, thì bạn có thể về nhà nhưng phải tiếp tục sống cách ly trong nhà riêng của bạn cho tới hết 
thời gian cách ly là 7 ngày, sau khi thử Covidtest lần thứ 2 và vẫn âm tính  (Hvis du kommer 
fra land innenfor EØS/Schengen og Storbritannia med høyt smittetrykk kan du forkorte 
karantenetiden på hotell ved negativ test tatt tidligst på dag tre, men må fullføre resten av 
karantenetiden hjemme.) 
 
 

Sau ngày 1/7 thì toàn bộ châu âu sẽ có coronapass và việc miễn cách ly sẽ được thực hiện 
toàn bộ cho những ai đủ điều kiện miễn cách ly. Đối với vùng nào trong EU mà có tín hiệu 
lây nhiễm màu vàng, thì bạn có thể ra vào vùng này mà kg cần phải sống cách ly, nhưng nếu 
sau ngày 2/7 mà nhiều vùng trong EU vẫn có nơi tình trạng lây nhiễm tới màu đỏ,, thì quốc 
hội EU sẽ có chỉ thị mới, nhưng khi bạn đã chích đủ 2 liều vaksine rồi, thì bạn kg cần phải 
cách ly cho dù bạn tới các vùng đánh dấu " vùng lây nhiễm cấp độ đỏ"  điều này cũng tương 
tự dành cho bệnh nhân dù chưa chính ngừa, nhưng đã được chữa khỏi bệnh sau khi bị nhiễm 
Covid thì trong người đã có kháng thể mạnh, nên vẫn ra vào toàn vùng Châu âu mà kg cần 
phải Cách ly (nhớ mang theo giấy chứng nhận của sở y tế Nauy)      


