
 
 

Cập nhật ngày 12 tháng 7 năm 2021 

Vietnamese 

 COVID-19 và Hướng dẫn Đi lại

 
 

June 16, 2021  

Theo quy định của liên bang, người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang trên phương tiện 
giao thông công cộng (liên kết bằng tiếng anh), kể cả trên xe buýt của trường học.  

CDC khuyến nghị nên trì hoãn việc đi lại cho đến khi quý vị được tiêm phòng đầy đủ vì việc đi lại 
làm tăng khả năng nhiễm và lây lan COVID-19.  

Du khách nên tuân theo các hướng dẫn của tiểu bang hoặc quốc gia mà họ sẽ đến. Các quy tắc 
này của từng tiểu bang hoặc từng quốc gia có thể khác nhau. 

Đọc các khuyến nghị của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19 (liên 

kết bằng tiếng anh).  

Đi lại Quốc tế 

Đến Canada

 

https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
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Kiểm tra thông báo về việc đi lại tại Canada (liên kết bằng tiếng anh) của CDC. Đọc hạn chế nhập 
cảnh (liên kết bằng tiếng anh) của Canada.  

Tuân theo hướng dẫn sau chuyến đi của CDC khi quý vị trở lại Hoa Kỳ.  

Đi lại Quốc tế khác 

Nếu quý vị đang có kế hoạch đi lại trên phạm vi quốc tế, hãy kiểm tra danh sách Tư vấn đi lại 
theo quốc gia (liên kết bằng tiếng anh) mới nhất từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và truy cập 
travel.state.gov (liên kết bằng tiếng anh) để biết thông tin chi tiết về đi lại quốc tế an toàn. Xem 

hướng dẫn của CDC về xét nghiệm và đi lại quốc tế.  

Truy cập trang hướng dẫn đi lại của CDC (liên kết ở bên ngoài) để xemkhuyến nghị đi lại theo 
quốc gia(liên kết ở bên ngoài) và xem phần Câu hỏi thường gặp cho Du khách.  
 

CDC khuyến cáo mọi người nên tránh đi trên các tàu du lịch, bao gồm cả tàu du ngoạn trên 
sông, trên toàn thế giới nếu chưa được tiêm phòng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu họ có 
nhiều nguy cơ bị mắc bệnh nặng. Nguyên nhân là do nguy cơ nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch 
cao. Tìm hiểu thêm về tàu du lịch và các chuyến du ngoạn trên sông.  

Quý vị phải tuân theo các hạn chế đi lại và yêu cầu kiểm dịch của các quốc gia quý vị định đến. 

 
Tuân theo hướng dẫn sau chuyến đi của CDC khi quý vị trở lại Hoa Kỳ . 

Bộ Y tế thường xuyên liên lạc với du khách đi lại quốc tế, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ khi họ 
bay đến Vermont sau khi đi đến các quốc gia khác. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
http://travel.state.gov/
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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According to federal rules, masks are still required on public transportation (link is in 

English), including school buses.  

CDC recommends delaying travel until you are fully vaccinated because travel increases 

your chance of getting and spreading COVID-19.  

Travelers should follow the guidelines of the state or country they visit. These rules may be 

different state by state or country by country. 

Read the Health Department recommendations for protecting yourself and each other from 

COVID-19. (Link is in English). 

International Travel 

Travel to Canada

 

https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
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Check CDC’s travel notices for Canada. Read Canada’s entry restrictions. (Link is in English). 

Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (Link is in English). 

Other International Travel 

If you are planning on traveling internationally, check the current list of Travel Advisories by 

country from the U.S. Department of State, and visit travel.state.gov for detailed information 

on safe international travel. See CDC guidance on testing and international travel. (Links are 

in English). 

Visit the CDC’s travel page (link is external) for travel recommendations by country(link is 

external) and see the FAQs for Travelers. (Links are in English). 

 

The CDC recommends that people avoid travel on cruise ships, including river cruises, 

worldwide if they are not vaccinated. This is especially important if they are at increased risk 

of severe illness. That’s because the risk of COVID-19 on cruise ships is high. Learn more 

about cruise ships and river cruise voyages. (Link is in English). 

You must follow travel restrictions and quarantine requirements for the countries you plan to 

visit. 

 

Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (link is in English). 

The Health Department routinely contacts international travelers, including U.S. citizens 

when they fly to Vermont following travel to other countries. 

 

 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
http://travel.state.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

