
BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /BYT-DP 
V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế 

đối với thành viên tổ bay của các 

hãng hàng không nhập cảnh từ 

chặng bay quốc tế.  

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

         Kính gửi:  

                        - Các Bộ: Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao; 

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

   - Các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air,  

      Bamboo Airways. 

Ngày 31/10/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 9270/BYT-DP về việc áp 

dụng biện pháp cách ly đối với phi công của Tổng Công ty hàng không Việt Nam 

(Vietnam Airlines) nhập cảnh từ chặng bay quốc tế. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tạo điều kiện 

thuận lợi cho người Việt Nam về nước; doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật 

cao… người nước ngoài nhập cảnh thuận lợi, an toàn (tại Công văn số 

7581/VPCP-KGVX ngày 19/10/2021 của Văn phòng Chính phủ), để thống nhất 

áp dụng phương án phòng chống dịch cho các hãng hàng không khai thác các 

chuyến bay quốc tế; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19) đề nghị các Bộ: Giao thông Vận tải, Công an, Quốc 

phòng, Ngoại giao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và các hãng hàng không thực hiện một số nội dung đối với thành viên tổ bay  (tổ 

lái, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác theo yêu cầu thực 

hiện chuyến bay) như sau: 

1. Đối với chuyến bay quốc tế quay đầu về ngay, thành viên tổ bay không 

nhập cảnh và lưu trú qua đêm tại nước ngoài, đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng 

COVID-19 theo quy định: 

1.1. Chuyến bay chở hàng hóa; chuyến bay quốc tế chở hành khách đáp ứng 

điều kiện: toàn bộ hành khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR 

trong vòng 72 giờ trước chuyến bay: Thành viên tổ bay tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất 

kể từ ngày về địa phương. Trong thời gian này các thành viên tổ bay được thực 

hiện chuyến bay nội địa và quốc tế tiếp theo; đồng thời phải thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

1.2. Chuyến bay chở khách mà có hành khách chưa tiêm đủ mũi vắc xin 

phòng COVID-19:  

 



Các thành viên tổ bay thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 

ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07 kể từ ngày nhập 

cảnh. Trong thời gian này các thành viên tổ bay được thực hiện chuyến bay nội 

địa và quốc tế tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ 

trước chuyến bay. 

2. Đối với chuyến bay quốc tế không quay đầu về ngay, các thành viên tổ 

bay lưu trú qua đêm tại nước ngoài, đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 

theo quy định: 

2.1. Chuyến bay chở hàng hóa; chuyến bay quốc tế chở hành khách đáp ứng 

điều kiện: toàn bộ hành khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR 

trong vòng 72 giờ trước chuyến bay: 

Các thành viên tổ bay thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 

ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ 

ngày nhập cảnh. Trong thời gian này các thành viên tổ bay được thực hiện chuyến 

bay quốc tế tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ 

trước chuyến bay. 

2.2. Chuyến bay chở khách mà có hành khách chưa tiêm đủ mũi vắc xin 

phòng COVID-19:  

Các thành viên tổ bay thực hiện cách ly tập trung vòng 07 ngày kể từ ngày 

kết thúc chuyến bay, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07 kể từ 

ngày nhập cảnh và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo. Trong thời gian 

cách ly và theo dõi sức khỏe, các thành viên tổ bay được thực hiện chuyến bay 

quốc tế tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ 

trước chuyến bay. 

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các hãng hàng 

không phối hợp triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- TT. CDC các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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