๖ เม.ย. ๒๕๖๓
กรมการกงสุล
กต.วน.

๓ เม.ย. ๒๕๖๓

X

X

X

อื่น ๆ (ระบุ)

การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัว

การจากัดการเดินทางเข้า-ออก

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่/หน่วยงาน
ที่ออกมาตรการ
(เรียงจากล่าสุด)

มาตรการความมั่นคงในพื้นที่

มาตรการของเวียดนามในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
(รวมมาตรการการเดินทางสาหรับชาวต่างชาติ)

รายละเอียด/แนวปฏิบัติ

ขอให้คณะผู้แทนทางการทูต ณ กรุงฮานอย ดาเนินการ ดังนี้
 ติดตามคาประกาศที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารติดเชื้อ COVID-19 จากเว็บไซต์ของ ก.สธ.
วน. และแหล่งข่าวทางการของ วน. แจ้งข้อมูล/คาประกาศเตือนให้กับพลเมืองของ ปท.ตนให้ทราบ
อย่างทันท่วงที
 หากพบพลเมืองของ ปท.ตนติดเชื้อ COVID-19 ขอให้ สอท. ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
หน่วยงานทางการแพทย์ของ วน.ในการดาเนินมาตรการกักกันโรค รายงานประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วย
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อหาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเพื่อ
ดาเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
แถลงการณ์ของนายเหวียน ซวน ฟุก นรม.วน.
 นรม.วน.ได้กล่าวถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั่วประเทศ เป็นเวลา ๑๕ วัน ตามคาสั่งที่
๑๖/CT-TTg ว่า ยังมีบางเมือง บางจังหวัด มีความเข้าใจและตีความคาว่า “เว้นระยะห่างทางสังคม”
ผิด ทาให้มีการนาดิน แท่งคอนกรีตไปปิดกั้นถนนเพื่อไม่ให้ประชาชนและยานพาหนะเดินทาง ซึ่งเป็น
วิธีการที่ผิดและไม่สอดคล้องกับคาสั่งที่ ๑๖/CT-TTg เพราะจาเป็นต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งสินค้า
และทาให้การเดินทางของประชาชนยากลาบาก นอกจากนี้ ยังมีบางแห่งหยุดการลงทะเบียน
ยานพาหนะ และหยุดการออกใบขับขี่ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเช่นกัน จึงขอให้ยกเลิกการดาเนินการ
ดังกล่าว
แถลงการณ์ของนาย Nguyen Duc Chung ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย
 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมว่า ตั้งแต่วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๓ จะเข้มงวดกับผู้ที่ออกนอกบ้านโดย
ไม่มีธุระจาเป็น ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับ เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมามีประชาชนออกไปที่สวนสาธารณะ จึงได้
๑

(ต่อ)

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

X

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓
นรม.วน.
คาสั่ง ที่
1๖/CT-TTg

X

X

X

อื่น ๆ (ระบุ)

การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัว

การจากัดการเดินทางเข้า-ออก

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

มาตรการความมั่นคงในพื้นที่

วันที่/หน่วยงาน
ที่ออกมาตรการ
(เรียงจากล่าสุด)

รายละเอียด/แนวปฏิบัติ

สั่งปิดสวนสาธารณะ และได้ขอให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีธุระจาเป็น ขอให้อยู่ที่บ้านในห้วง ๒ สัปดาห์
หลังจากนี้ เพราะเป็นช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสูง หากผ่าน ๑๕ วันไปแล้ว ความเสี่ยงของ
การติดเชื้อจะลดลง เนื่องจากหากมี ปชช. ออกนอกบ้านเพียง ร้อยละ ๑๐ ก็จะทาลายมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมได้
 เมื่อคืนวันที่ ๑ และ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓ มีการนาดินและแท่งคอนกรีตไปปิดกั้นถนนในเขตที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่เมือง Mong Cai เมือง Ha Long และอาเภอ Ba Che ของ จ.กวางนิงห์
 หลังจากที่มีการประกาศใช้คาสั่ง ๑๖/CT-TTg สาหรับนครไฮฟอง เมื่อ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓ ได้ตั้งด่าน
ตรวจบริเวณทางด่วนสายฮานอย-ไฮฟอง และอนุญาตให้เฉพาะยานพาหนะที่มีความจาเป็นเข้าไปยัง
นครไฮฟอง ตามมาตรการของคณะกรรมการประชาชนนครไฮฟอง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวมีทั้งผู้ที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
X คาสั่งเรื่อง การบังคับใช้มาตรการป้องกันและการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
(ด่าน)
๑. มาตรการกักกันทั่วประเทศเป็นเวลา ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. วันที่ ๑ เม.ย.
2563 ตามหลักการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างครอบครัวต่อครอบครัว หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน
ตาบลต่อตาบล อาเภอต่ออาเภอ จังหวัดต่อจังหวัด สาหรับโรงงานต้องรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก
ดาเนินการฆ่าเชื้อโรคตามที่กาหนด ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ที่บ้าน ออกจากบ้านในกรณีที่จาเป็นจริงๆ
เท่านั้น เช่น ออกไปซื้ออาหาร ยา กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่ทางานในโรงงาน สถานประกอบการ ร้านค้าที่
จาหน่ายสิ่งของที่จาเป็นจะไม่ถูกปิด รวมถึงกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ โดยรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย
๒ เมตร ไม่ชุมนุมเกิน ๒ คนนอกสถานที่ทางาน โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานที่สาธารณะ
นรม.วน.ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามคาสั่งและดาเนินมาตรการป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยสมัครใจ กรอกข้อมูลรายงานสุขภาพ ดาเนินมาตรการป้องกันตัวเอง
และครอบครัวอย่างครบถ้วน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกัน

๒

(ต่อ)

อื่น ๆ (ระบุ)

การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัว

การจากัดการเดินทางเข้า-ออก

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

มาตรการความมั่นคงในพื้นที่

วันที่/หน่วยงาน
ที่ออกมาตรการ
(เรียงจากล่าสุด)

รายละเอียด/แนวปฏิบัติ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เป็นผู้จัด รวมถึงกิจกรรมของชุมชน หัวหน้า
สถานประกอบการ โรงงาน ร้านค้าต้องรับผิดชอบในการดาเนินมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานที่ทางานของตน เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง
๒. ก.สาธารณสุข ก.ความมั่นคงสาธารณะ คกก.ปชช.กรุงฮานอย คกก.ปชช.นครโฮจิมินห์
ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เด็ดขาด โดยระดมกาลังจากทุกแหล่งเพื่อจัดการ “แหล่งแพร่เชื้อ
COVID-19” ที่ รพ.แบ็กมาย (กรุงฮานอย) และบุดดาบาร์ (นครโฮจิมินห์) เร่งติดตามตัวผู้มีประวัติ
สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติด
เชื้อ COVID-19 หรือผู้ที่เคยไปยัง “แหล่งแพร่เชื้อ COVID-19” เรียกร้องให้ผู้ที่เคยไปยัง “แหล่งแพร่
เชื้อ COVID-19” กรอกใบรายงานสุขภาพ และขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19
ขอให้ ก.ความมั่นคงสาธารณะร่วมมือกับฝ่าย สธ.จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
บริษัทเจื่องซิง (Truong Sinh) ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อติดตามสุขภาพ กักตัว และ
จัดการกับแหล่งแพร่เชื้อไวรัสอย่างทันท่วงทีและเด็ดขาด
๓. หน่วยงานราชการจะต้องจัดให้ จนท./ขรก.ทางานที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้น
กรณีที่จาเป็น เช่น การเข้าเวร การจาหน่ายสินค้าที่จาเป็น การจัดการเอกสารลับ และหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก สนง.ส่งเสริม กปช.ออนไลน์ หัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบหากมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในสถานที่ทางาน
๔. ก.คมนาคมและการขนส่ง คกก.ปชช.จังหวัดกาชับให้ระงับการขนส่งสาธารณะและ
งดการเดินทางให้มากที่สุด หยุดการเดินทางจากพื้นที่ที่พบการระบาดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ยกเว้นกรณี
พิเศษ เช่น เพื่องานราชการและการจัดหาอาหารและของใช้ที่จาเป็น รถรับส่งเจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญ
รถขนส่งวัสดุสาหรับการผลิต

๓

(ต่อ)

อื่น ๆ (ระบุ)

การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัว

การจากัดการเดินทางเข้า-ออก

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

มาตรการความมั่นคงในพื้นที่

วันที่/หน่วยงาน
ที่ออกมาตรการ
(เรียงจากล่าสุด)

รายละเอียด/แนวปฏิบัติ

๕. มอบหมายให้ ก.สาธารณสุขกากับดูแล ดังนี้
๕.๑ กาชับให้โรงพยาบาลปฏิบัติตามขั้นตอน และควบคุมอย่างเข้มงวด หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ติดตามการรายงานสุขภาพของผู้ป่วย/คนดูแลผู้ป่วย/ญาติพี่น้อง ผู้ป่วย ๑ คนจะมีคน
ดูแลเพียง ๑ คนเท่านั้น ระงับการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย มีกาหนดอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการต้อนรับผู้ป่วย
เพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อ ๑ คน ส่งผลกระทบต่อการทางานของทั้ง รพ.
๕.๒ เสนอกลไกและนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศในการผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ เครื่องเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย เครื่องให้น้าเกลือ เครื่องกรอง
เลือด และรายงานรอง นรม.
๕.๓ รายงานแนวทางแผนการในการช่วยเหลือสาหรับกรณีเร่งด่วนต่อนายกรัฐมนตรีในบ่าย
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๕.๔ ตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล Bach mai โดยรับรองความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
และประชาชน ตามคาสั่งจาก ก.สาธารณสุข
๕.๕ พิจารณาข้อเสนอของ คกก.ปชช.กรุงฮานอยโดยช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการควบคุมโรค
๖. ก.สาธารณสุขรวบรวมและประกาศผลการตรวจที่เป็นบวกในทุกท้องถิ่นวันละ ๒ รอบ
๗. ปิดด่านหลักและย่อยทุกแห่งระหว่างเวียดนามกับ สปป.ลาว และกัมพูชาเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ ตรวจสอบการเดินทางผ่านด่านระหว่างประเทศบน
บกอย่างเข้มงวด สาหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจาก สปป.ลาว และกัมพูชาต้องถูกกักตัว ๑๔ วัน
๘. ก.กลาโหมจะกากับ สร้างและขยายศูนย์กักตัวโดยแยกระหว่างผู้ถูกกักตัวกลุ่มใหม่และผู้ถูกกัก
ตัวกลุ่มเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมการตรวจเส้นทางทางบกไปยังพื้นที่
ชายแดนทุกแห่ง

๔

(ต่อ)

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓
นรม.วน.
คาสั่งที่ 15/CT-TTg

X

X

อื่น ๆ (ระบุ)

การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัว

การจากัดการเดินทางเข้า-ออก
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๙. ก.ความมั่นคงสาธารณะกากับการรักษาความมั่นคง การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
๑๐. ก.การคลังกากับกรมศุลกากรแก้ไขข้อติดขัดในการส่งออกหน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมทั้งสั่ง
ไม่ให้ผู้ประกอบการประกันภัยงดแนะนาและขายประกันภัยสาหรับ COVID-19
๑๑. ให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนส่งเสริมการ ปชส.ข้อมูล รณรงค์ให้สนับสนุนการปกกัน
สุขภาพของ ปชช.แก้ไขการพาดหัวข่าวที่สร้างความสับสนหรือเข้าใจผิดให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ที่มีอานาจใน
การป้องกันและต่อต้าน COVID-19 จะไม่ให้ข้อมูลที่จะทาให้ทุกคนตื่นตระหนก
๑๒. ก.อุตสาหกรรมและการค้า คกก.ปชช.ของทุกท้องถิ่นต้องประกันว่าจะมีสินค้า อาหารที่จาเป็น
ครบแก่ ปชช.
คาสั่งเรื่อง มาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 2563 – 15
เม.ย. 2563 ดังนี้
๑. ระงับการประชุมและงานต่าง ๆ ที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า ๒๐ คน ใน ๑ ห้อง ไม่ชุมนุมกัน
มากกว่า 10 คน ในพื้นที่นอกสานักงาน รร. รพ. และขอให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ม. ในสถานที่
สาธารณะ
๒. ระงับพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วม ๒๐ คน ขึ้นไป ในศาสนสถานและพิธีกรรม
หยุดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา และบันเทิงในสถานที่สาธารณะ
๓. หยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวในทุกสถานที่ ยกเว้นผู้ประกอบการขายสินค้าที่จาเป็น
๔. ลดการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะจากพื้นที่/จังหวัดที่พบการระบาดไปยังจังหวัด
อื่น ๆ ลดเที่ยวบินและการขนส่งผู้โดยสารจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ไปยังพื้นที่อื่นภายในประเทศ
งดหรือจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะเพื่อจากัดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนจานวน
มาก ยกเว้นยานพาหนะขนส่งสินค้า
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(ต่อ)
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓
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X

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๙.๓๐ น.
Infographic สอท.
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๕. ตรวจสอบการรายงานสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเวียดนามตั้งแต่
วันที่ 8 มี.ค. 2563 ที่ยังไม่ได้เข้าศูนย์กักตัวรวม เพื่อให้มีการควบคุมให้เหมาะสม
ประกาศเรื่องการเดินทางเข้า-ออก มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ระงับการเดินทางเข้าโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศของคนต่างชาติ รวมถึงคน วน.และ
ครอบครัวที่มีถิ่นพานักในต่างประเทศและได้รับใบรับรองการยกเว้นวีซ่า
๒. สาหรับการเดินทางเข้าของนักธุรกิจ แรงงานที่มีทักษะสูง จะต้องประสานให้ ก.ความมั่นคง
สาธารณะ ก.กลาโหม ก.การต่างประเทศ และ ก.สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอรับการตรวจลงตราตามความจาเป็น โดยผู้ที่เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
รายงานสุขภาพและมาตรการอื่น ๆ ที่ท่า/เมืองที่เดินทางเข้า และจะต้องกักตัวที่ที่พักตามที่ทางการ
วน.กาหนด
๓. กาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก อากาศ และทะเล
อย่างเคร่งครัด
๔. สาหรับการเดินทางออก ก.คมนาคม วน.จะกาหนดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเดินทางออกของ
เที่ยวบินที่มีผู้โดยสารคนต่างชาติต่อไป
๕. วน.จะลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวหรือไม่รายงานสุขภาพหรือดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มุ่งหลีกเลี่ยงการกักตัวอย่างรุนแรง
 สาหรับการเดินทางเข้า วน.โดยมีวัตถุประสงค์ทางการทูตและราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
ทูตที่สาคัญสามารถกระทาได้ แต่จะต้องกักตัวที่ที่พักตามที่ทางการ วน.กาหนด
 เที่ยวบินที่เดินทางมากรุงฮานอยอาจมีการปรับเส้นทางบินไปลงที่เมืองอื่น เช่น
Van Don Vinh ดานัง ทั้งนี้ การกาหนดสถานที่ลงจอดอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย/เดินทางผ่านไทยภายใน 14 วัน จะต้องกรอกเอกสาร
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(ที่มา: นาย Thanh
อธิบดีกรมเอเชีย
กต.วน.)
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓
กต. เวียดนาม
(หนังสือ กต.วน.ที่
๑๔๐/CH-BNG-LS)

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
กต. เวียดนาม
(หนังสือ กต.วน.ที่
๑๒๗/CH-BNG-LS)
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ข้อมูลสุขภาพ เข้ารับการประเมินอาการเบื้องต้น และต้องกักตัว ๑๔ วัน โดยหากต้องการกักตัวในห้อง
ส่วนตัวอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารและตรวจสอบกับสายการบินเป็น
รายกรณีอีกครั้ง เนื่องจากทุกสายการบินมีแนวโน้มปรับเที่ยวบิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑. เวียดนามจะกักตัวบุคคลที่เดินทางมากจาก/แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย
เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย
สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร จีน สาธารณรัฐเกาหลี อิหร่าน ภายใน ๑๔ วัน
นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าเวียดนาม
๒. หน่วยงานทางการของเวียดนามจะจัดยานพาหนะรับผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศดังกล่าวไปยัง
สถานที่กักตัว
มาตรการเพิ่มเติมตามนัยหนังสือ กต.วน. ที่ ๑๓๓/CH-BNG-LS ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
๑. เวียดนามไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก/แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศ
กลุ่มเชงเก้น และสหราชอาณาจักร ภายใน ๑๔ วัน ก่อนเดินทางมาเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เยี่ยมญาติ การศึกษา หรือธุระส่วนตัว เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ยกเว้นบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศโดยมีวัตถุประสงค์
ทางการทูตและราชการ
๒. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวียดนามขอให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ผู้โดยสารของเที่ยวบินที่มาจาก/ออกจากเวียดนาม รวมทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
เวียดนามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องและในสนามบิน
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2.2 ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติในเวียดนามต้องสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ
ที่มีผู้คนจานวนมาก (เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง และบนยานพาหนะ
ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น)
1. ระงับการเดินทางเข้าประเทศสาหรับบุคคลที่มาจาก/แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศ
กลุ่มเชงเก้น และสหราชอาณาจักร ภายใน ๑๔ วันก่อนเดินทางมาเวียดนามเป็นการชั่วคราว
2. ระงับการออกวีซ่าที่ด่านสาหรับคนต่างชาติทุกสัญชาติ
มาตรการตามข้อ 1 และ 2 มีผลบังคับใช้ ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ยกเว้นบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ทางการทูตและราชการ
3. สาหรับชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ แรงงานที่มีทักษะสูง หากจะเดินทางเข้า
เวียดนามต้องผ่านการตรวจสุขภาพและกักตัวตามแนวทางของก.สาธารณสุข
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

๘

