
Vì do ảnh hưởng dịch bệnh nên 

quá trình nhập cảnh phải qua 

 các bước 



                Trước đăng ký thủ 

         tục nhập cảnh STEP 1   
1. Trước đăng ký thủ tục nhập cảnh phải 

(nhập hệ thống kiểm dịch) để tiến hành khai 

báo trực tuyến. 

2. Lên mạng điền thông tin nhập cảnh, hoàn 

thành khai báo trực tuyến. 

“Nhập hệ thống kiểm dịch” 
https://hdhq.mohw.gov.tw/ 



                    Hạ cánh đến Đài Loan 

1. Đáp tới ĐL, khởi động lại máy điện 

thoại,các chứng từ sức khỏe sẻ gởi bằng tin 

nhắn đến điện thoại. 

2. Sau khi xuống máy bay tại địa điểm nộp hồ 

sơ thông báo kiểm dịch, xuất trình chứng 

minh sức khỏe xác nhận đối chiếu bằng 

điện thoại. 

STEP 2 



                  Tới đại sảnh tập trung 

1. Đại sảnh tập trung có sở giáo dục, hội hoa 

kiều, nhân viên nhà trường trợ giúp. 

2. Học sinh nhận hành lý xong, tới đại sảnh 

(quày cách ly du học sinh) báo đến. 

STEP 3 

Quày Cách Ly  
Du Học Sinh 

Không báo đến sẻ bị 

phạt 100 nghìn đến 1 

triệu đại tệ nha! 



           Xe phòng chống 

dịch bệnh 

• Nhà trường sẽ sắp xếp xe chuyên dụng 

chống dịch đưa đến khách sạn (ks dành 

riêng cho cách ly). 

STEP 4 



           Vào khách sạn 

               phòng chống dịch 

1. Vào khách sạn, mở điện thoại bật 

hệ thống chế độ định vị. 

2. Xem video song ngữ giáo dục sức 

khỏe cộng động. 

3. Trong khách sạn có gói phòng 

chống dịch. 

4. Khách sạn có cung cấp wifi. 

5. Khách sạn cung cấp 3 bữa thức ăn. 

STEP 5 



          Cách ly tại khách 

    sạn 14 ngày  

1. Trong thời gian cách ly 14 ngày, đo nhiệt 

độ cơ thể hàng ngày, điền vào bản hỏi 

thăm sức khỏe. 

2. Nếu có phát sốt hoặc các triệu chứng 

liên quan đến đường hô hấp, hãy liên hệ 

ngay với giáo viên nhà trường, hoặc gọi 

1922 tuyến phòng chống dịch, làm theo 

chỉ thị của bộ y tế địa phương. 

STEP 6 



             Đến báo nhập học 

• Kết thúc cách ly, đến nhà trường nhập học.  

STEP 7 

Chào mừng các đến Đàiđể học 

tập!  Hội đồng hoa kiều quan 

tâm đến các bạn! 


