ÁLTALÁNOS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK VIETNÁMBA A JÁRVÁNYIDŐSZAKBAN
(2020 szeptemberétől)

A kormány március 22-i hatállyal a külföldi állampolgárok részére felfüggesztette a beutazás
lehetőségét. Ez alól a tilalom alól kivételt képeznek:
1. a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint
2. a normál útlevéllel rendelkező
 szakértők,
 befektetők,
 üzletemberek,
 külföldi diákok,
 vietnámi állampolgárok külföldi családtagjai,
 magasan képzett munkavállalók, és
 a fentiek családtagjai, illetve
 azok, akik egyéni elbírálást követően léphetnek be az országba.
A jogszabály magasan képzett munkavállalók („highly skilled workers”) fogalmát azonban
nem határozta meg pontosan. A kivételezettek beutazásához az összes érintett hatóság által
kiállított különleges engedélyre van szükség.
Az életvitel-szerűen (tehát pl. tartózkodási engedéllyel rendelkező) Vietnámban
tartózkodó külföldieket és családtagjaikat továbbra sem engedik vissza az országba.
A Vietnámban tartózkodás időtartama, illetve a kiindulási ország alapján különböző
beutazási szabályok vannak érvényben. Az alábbi rendelkezések egységesen érvényesek a
fentiekben felsorolt kivételezett személyi körre függetlenül attól, hogy diplomata, szolgálati
vagy normál útlevéllel rendelkeznek. Mindegyik esetben a belépéshez szükséges előzetes
engedélyezési eljárás minimum két és fél vagy három hetet vesz igénybe. A járatok az utolsó
szakaszra sok esetben nincsenek online meghirdetve, és csak a légitársaságok helyi
képviseleteinél foglalhatók és vásárolhatók. Az egészségügyi ellátás költségeit diplomata és
szolgálati útlevéllel rendelkezők kivételével, mindig a meghívó félnek kell állnia (tesztelés,
szállítás, kórházi ellátás, szállás, központi karantén, stb.). Minden esetben az országba történő
belépés előfeltétele az online egészségügyi nyilatkozat kitöltése (https://tokhaiyte.vn/).
1. Beutazási szabályok a 14 napnál hosszabb célú tartózkodás esetén
Beutazás előtti teendők
a. SARS-CoV-2 teszt elvégzése:
 diplomata útlevéllel rendelkezők esetében nem kötelező



szolgálati és magánútlevéllel rendelkezők esetében indulás előtti 72 órában
a WHO által elismert laboratóriumban elvégzett valós idejű PCR teszt
elvégzése kötelező
b. egészségügyi nyilatkozat kitöltése
c. érintett hatóságok engedélye a beutazáshoz (helyi egészségügyi hatóság, helyi
népi bizottság, stb.)
Karanténintézkedések
a. beutazást követően kötelező 14 napos karatén, amely alapvetően központi
karanténban, vagy külön engedély esetén saját otthoni- vagy hotelkaranténban
is eltölthető,
b. a karantén ideje alatt két tesztet végeznek a hatóságok,
c. testhőmérsékletet naponta kétszer jelenteni kell.
2. Beutazási szabályok a 14 napnál rövidebb célú tartózkodás esetén
Szeptember elejétől a vietnámi hatóságok lehetővé tették a hivatalos, illetve üzleti célú rövid
távú, 14 napnál kevesebb ideig tartó látogatásokat. Ennek részletszabályait a 2. számú
mellékletben csatoltuk.
Beutazás előtti teendők
a. SARS-CoV-2 teszt elvégzése a határátlépést megelőző 3. és 5. nap közötti
időszakban,
b. a Bluezone nevű, kontaktkutató alkalmazás kötelező letöltése és használata,
c. egészségügyi nyilatkozat kitöltése.
Karanténintézkedések
Ebben az esetben a kötelező 14 napos karanténtól a hatóságok eltekintenek, ugyanakkor
szigorúan ellenőrzött tervet kell készíteni a látogatás részleteiről (ld. melléklet), mindehhez az
illetékes hatóságok jóváhagyását és engedélyét kell kérni.
Amennyiben az eredetileg rövidtávra beutazó személy a 14 nap leteltét követően mégis
tovább kíván maradni Vietnámban, és a SARS-CoV-2 tesztjeinek eredménye negatív, úgy
az általános feltételek szerint, karanténkötelezettség nélkül maradhat az országban.
3. Beutazási szabályok járványügyi szempontból biztonságosnak ítélt országokból
A vietnámi kormány szeptember 15-től részlegesen visszaállította a személyi légiforgalmat
Kína (Kanton), Japán (Tokió), Korea (Szöul) Tajvan (Tajpej) útvonalon. Szeptember 22-től
pedig további két ország, Kambodzsa (Phnom Penh) és Laosz (Vientián) irányából/irányába.
Hetente két járatot terveznek üzemeltetni Hanoi és Ho Si Minh-város felé. (Pro domo:
mindannak ellenére, hogy ezen intézkedésről számos hivatalos rendelkezés és újságcikk is
tájékoztatást adott, a valóságban azonban még nem üzemel az összes járat.)

Beutazás előtti teendők
a. SARS-CoV-2 teszt elvégzése a határátlépést megelőző 3. és 5. nap közötti
időszakban,
b. a Bluezone nevű, kontaktkutató alkalmazás kötelező letöltése és használata,
c. egészségügyi nyilatkozat kitöltése.
A beutazást követően további két tesztet végeznek, negatív teszteredmények esetén a kötelező
karantén ideje 5 napra csökkenthető. A helyi hatóságok döntési jogkörébe tartozik, hogy
eltekintenek-e az összesen 14 napos karanténidőszak kitöltésétől.

