
「Lakukan prosedur protokol kesehatan dengan baik untuk mempermudah kembali ke Taiwan 」

Hal-hal yang perlu diperhatikan penumpang sebelum melakukan penerbangan dan masuk karantina

Hal yang perlu di persiapkan terlebih dahulu

Melengkapi formulir deklarasi secara online 

sebelum naik pesawat

Pemilihan

tempat

akomodasi

karantina

Hotel 

karantina

1 orang 1 

tempat

tinggal

✓ Memiliki ponsel pribadi dengan akses internet

✓ Laporan hasil negatif tes PCR yang diambil dalam kurun waktu 2 x 24

jam sebelum keberangkatan (Waktu keberangkatan yang terjadwal

pada jadwal penerbangan)

✓ Mereka yang dites positif di luar negeri harus menangguhkan

penerbangan dalam waktu 7 hari sejak tanggal pengambilan

spesimen demi mencegah penyebaran virus penyakit ke dalam

negeri.

Dalam waktu 48 jam 

setelah kedatangan

penerbangan di Taiwan

Sistem karantina

untuk masuk

negara

Bukti 

sertifikat

deklarasi

keberang

katan

Saat check-in di 

bandara, harap 

menunjukkan

2022.8.24

Menurut UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pasal 58, penumpang harus menyatakan secara rinci dan menyiapkan dokumen pendukung. Jika penumpang menolak, menghindari, 

atau memberikan informasi palsu, mereka akan didenda hingga NT$150.000 serta akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Hukum

Proses

Bagaimana agar dapat lolos masuk

ketika sampai di negara tujuan

Pemberit

ahuan

karantina

rumah

1

Peringatan dan perhatian:
• Dilarang makan atau minum 1 jam 

sebelum melakukan test

• Air liur 1-2 ml
Video Demonstrasi Tes

Covid-19 lewat Saliva

(Air Liur)

✓ Gunakan ketika munculnya

gejala selama karantina

✓ Gunakan ketika Anda harus

keluar untuk pertama kalinya

selama melalukan manajemen

kesehatan pribadi

Video cara 

penggunaan 

rapid test 

antigen

Menggunakan
air liur melalui

Tenggorokan tes PCR

Dapatkan
2 Rapid Tes Antigen 

(penumpang berusia

di atas 2 tahun)

3

4

Menggunakan
kendaraan rombongan

pencegahan pandemi, 

kendaraan kerabat, teman, 

atau kendaraan organisasi

ke tempat karantina

5
Tetap tinggal
di tempat

karantina

6

Terima dan 

tunjukkan SMS

Tunjukkan
bukti dan siapkan

dokumen

Bukti 

deklarasi

karantina

rumah

2

Aplikasi Asuransi

Kesehatan Taiwan

Mulai dari tanggal 15 Agustus 2022 pengunjung ke Taiwan tidak pelru

menunjukkan bukti keterangan hasil negatif PCR 2 hari sebelum

penerbangan.

✓ Bila hasil PCR Saliva Anda positif, dinas kesehatan 

daerah setempat akan memberitahu Anda. Bila hasilnya 

negatif, tidak akan ada pemberitahuan. 

• Bagi pihak 1 orang per rumah, akan melakukan 

perawatan dalam rumah.

• Bagi penghuni hotel karantina, akan diatur menuju

hotel karantina khusus, pusat karantina atau 

rumah sakit.

✓ Warga Negara Taiwan dan Warga Negara Asing yang 

memiliki asuransi kesehatan Taiwan (NHI) dapat 

mengecek hasil tes PCR Saliva mereka pada aplikasi 

asuransi kesehatan Taiwan (NHI Express App).


