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□ Tiến hành xét nghiệm Corona 19 (PCR) 3 lần trước khi hoàn thành thời gian 
cách ly đối với tất cả sinh viên nước ngoài khi nhập cảnh vào Hàn Quốc

ㅇ Sinh viên nước ngoài phải nộp giấy xác nhận âm tính với Corona 19 
(PCR), được cấp trong vòng 72 tiếng trước khi khởi hành từ sân bay 
nước mình. Từ chối nhập cảnh đối với người không nộp giấy xác nhận 
âm tính Corona 19 (PCR)

* Nếu khởi hành lúc 10:00 ngày 10/1/2021 thì chỉ công nhận giấy tờ được cấp sau 0 giờ ngày 7/1/2021.

ㅇ Trong vòng 1 ngày sau khi nhập cảnh, phải tiến hành xét nghiệm Corona 19 
(PCR) tại cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền đối với nơi tự cách ly tại 
nhà, và các xét nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành trước khi hoàn thành 14 
ngày cách ly tại nhà. 

※ Trường hợp có các triệu chứng trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, thì xét 
nghiệm PCR tại sân bay. 

ㅇ Trường hợp vi phạm cach ly tại nha như ra khỏi nơi cach ly, 
co thể phải đeo vong tay theo doi định vị hoặc bị cach ly tại 
nơi cach ly rieng biệt (tự chi trả chi phi) va co thể bị phạt 
tiền hoặc cưỡng chế xuất cảnh.

ㅇ Trường hợp người phi phạm quy định cách ly tại nhà bị nhiễm 
Corona 19 thì người vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí điều trị.

※ Lập kế hoạch quản lý nhập cảnh đối với du học sinh theo từng trường đại học và 
cung cấp thông tin nhập cảnh với chính quyền địa phương (du học sinh nhập cảnh 
trong điều kiện được quản lý phòng dịch)


