
Tự tin bay cùng chúng tôi với
Danh mục kiểm tra an toàn và sức khỏe
Vì tình trạng khỏe mạnh của bạn là cực kỳ quan trọng với chúng tôi, do vậy, 
chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ nâng cao khác nhau cùng với sự quan 
tâm nhất của bạn. Xin hãy lưu ý các biện pháp này để bạn có thể sẵn sàng tự tin 
bay với chúng tôi.

Trước khi bạn rời khỏi nhà:

Tại mọi thời điểm, xin chắc chắn rằng 
bạn luôn thực hiện những việc sau đây:

Đến thăm khám ở cơ sở y tế nếu bạn cảm thấy không khỏe.

Nhận biết các quy định đi lại và những hạn chế của quốc gia nơi khởi hành và nơi đến 
của bạn. Hãy truy cập xem thông tin tại trang iatatravelcentre.com.

Hoàn tất các giấy phép đi lại của bạn:

•  visa điện tử hay giấy phép đi lại qua cổng thông tin điện tử của chính phủ.

• Thông tin liên lạc và tình trạng sức khỏe (hay Tờ khai, như theo quy định địa phương)

Làm thủ tục trực tuyến và có mặt ở sân bay ít nhất 4 tiếng trước giờ cất cánh.

Mang theo đủ khẩu trang cho suốt hành trình.

Mang theo đủ nước rửa tay khô diệt khuẩn.

Nhớ mang theo Hộ chiếu!

Rửa tay sạch trước khi bạn đeo khẩu trang.

Luôn chắc rằng bạn luôn đeo khẩu trang mọi lúc.

Thay mới khẩu trang cứ mỗi 4 tiếng.

Che kín mũi và miệng mỗi khi bạn hắt hơi. Hắt hơi vào trong khuỷu 
tay và rửa sạch tay ngay sau đó.

Tránh chạm tay lên mắt, mũi và miệng.

Thường xuyên rửa sạch tay bằng xà phòng và nước.

Thực hiện dãn cách xã hội ở bất cứ nơi đâu có thể.

Thông báo cho Phi hành đoàn và tìm sự trợ giúp y tế 
ngay nếu bạn thấy mình không khỏe từ chuyến đi.

Xin cảm ơn và chúc bạn một chuyến đi tốt đẹp!
Xin vui lòng tham khảo trang thông tin đi lại của Malaysia Airlines để cập
nhật tin tức mới nhất ở trang malaysiaairlines.com 


