
 

 

                  

                  THÔNG BÁO QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH VÀO ĐỨC 

Cập nhật ngày 10/03/2022 

Kính gửi: Quý Đại lý,  

Bamboo Airways thông báo tới Quý Đại lý về quy định nhập cảnh vào Đức, nội dung chi tiết như sau: 

1. Đối tượng được nhập cảnh 

▪ Chỉ những đối tượng hành khách sau đây được nhập cảnh vào Đức: 

- Những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ (không bao gồm những hành khách mang quốc 

tịch Trung Quốc), trong đó mũi tiêm phòng cuối cùng theo yêu cầu phải ít nhất 14 ngày trước 

ngày khởi hành. Hành khách cần mang theo chứng nhận tình trạng tiêm chủng. Để biết thêm 

thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây (here); 

- Công dân và cư dân của Đức, vợ / chồng và con cái của họ; 

- Công dân của các Quốc gia thành viên EEA và Thụy Sĩ; 

- Hành khách đến từ các quốc gia thành viên EEA và Thụy Sĩ; 

- Thân nhân của công dân các Quốc gia Thành viên EEA và Thụy Sĩ. Những hành khách này 

phải xuất trình bằng chứng về mối quan hệ gia đình của họ; 

- Thân nhân của cư dân Đức. Những hành khách này phải xuất trình bằng chứng về mối quan 

hệ gia đình của họ; 

- hành khách có giấy phép cư trú do Quốc gia thành viên EEA hoặc Thụy Sĩ cấp; 

- hành khách có thị thực "D" dài hạn do Quốc gia thành viên EEA hoặc Thụy Sĩ cấp; 

- Cư dân của Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Macao và New Zealand. 

Những hành khách này phải lưu trú tại quốc gia cư trú trong 6 tháng qua; 

- Quân nhân 

- Thuyền viên 

- Sinh viên 

- Vợ/chồng chưa kết hôn của cư dân của Đức. Những hành khách này phải có thư mời bằng văn 

bản và bản sao giấy tờ tùy thân của người cư trú tại Đức. Hành khách cũng phải có tờ khai 

báo (declaration) và có khả năng xuất trình bằng chứng về mối quan hệ của họ; 

Chi tiết tham khảo tại: COVID-19: entry and quarantine regulations in Germany - 

Federal Foreign Office (auswaertiges-amt.de)  

2. Các yêu cầu trước chuyến bay 

- Hành khách đi tới Đức phải xuất trình một trong số các tài liệu sau:  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/civil-protection/declaration-of-the-existence-of-the-relationship.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268#content_0
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268#content_0


 

 

2.1. Bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính 

- Các hình thức xét nghiệm được chấp nhận:  

1) Xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 âm tính được thực hiện ít nhất 48 giờ trước 

khi nhập cảnh; hoặc 

2) Xét nghiệm COVID-19 PCR hoặc PoC-PCR âm tính được thực hiện ít nhất 48 

giờ trước khi khởi hành từ điểm lên máy bay đầu tiên. 

- Kết quả xét nghiệm phải bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý hoặc Tây Ban Nha. 

2.2.  Bằng chứng tiêm chủng 

- Bằng chứng về việc tiêm phòng COVID-19 bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc 

tiếng Tây Ban Nha ở dạng kỹ thuật số hoặc giấy (ví dụ: chứng chỉ COVID kỹ thuật số của EU - 

EU Digital COVID certificate; sổ tiêm chủng của WHO). Lưu ý không chấp nhận ảnh chụp của 

chứng nhận tiêm chủng dạng giấy là bằng chứng tiêm chủng.  

- Vắc xin được sử dụng phải là một trong những loại được liệt kê trên trang website of the Paul-

Ehrlich-Institut và bao gồm các liều lượng được chỉ định. Đối với vắc-xin của Johnson & 

Johnson (Jannssen-Cilag), kể từ ngày 15 tháng 1, cần phải có liều thứ hai của một trong các 

loại vắc-xin đã chỉ định. Mũi tiêm phòng cuối cùng theo yêu cầu phải ít nhất 14 ngày trước 

ngày khởi hành. 

- Bằng chứng tiêm chủng phải bao gồm: 

1) dữ liệu cá nhân của người được tiêm chủng (ít nhất là họ, tên và ngày sinh hoặc số 

hộ chiếu / ID 

2) ngày và số lần tiêm chủng 

3) tên của vắc xin được sử dụng 

4) tên loại bệnh mà người đó đã được chủng ngừa 

5) Ký hiệu hoặc dấu của tổ chức chịu trách nhiệm việc tiêm chủng hoặc đơn vị cấp 

giấy chứng nhận tiêm chủng 

6) Nếu cần thiết: chi tiết về các mũi tiêm chủng tăng cường và ngày tiêm tương ứng 

2.3. Chứng nhận khỏi bệnh 

- Kết quả xét nghiệm PCR dương tính được thực hiện ít nhất 28 ngày nhưng không quá 90 ngày 

trước đó. Yêu cầu chi tiết có trên trang web Robert Koch-Institute 

Ghi chú: Những yêu cầu trên (2.1, 2.2 & 2.3) không áp dụng đối với: 

- Hành khách dưới 12 tuổi; 

- Thành viên phi hành đoàn 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-node.html
https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html


 

 

3. Khai báo y tế nhập cảnh trước khi tới Đức – Digital Registration on Entry 

Không yêu cầu 

4. Yêu cầu về cách ly 

Không yêu cầu 

• Các thông tin về Quy định XNC các nước Quý đại lý vui lòng tham khảo tại link 

dẫn dưới đây: https://www.bambooairways.com/vn-vi/ve-chung-toi/tin-tuc-va-

bao-chi/khuyen-cao-di-lai/ 

 

Quý Đại lý vui lòng triển khai thông tin đến kênh bán và hành khách. 

 

Trân trọng thông báo và cảm ơn! 

https://www.bambooairways.com/vn-vi/ve-chung-toi/tin-tuc-va-bao-chi/khuyen-cao-di-lai/
https://www.bambooairways.com/vn-vi/ve-chung-toi/tin-tuc-va-bao-chi/khuyen-cao-di-lai/

