
 

 

Các thông tin quan trọng cho bệnh nhân ASEAN tiếp nhận điều trị tại Singapore (Các dịch vụ 

hỗ trợ từ xa)  

 
Cập nhật ngày thứ Sáu 19 June ’20: 
 
Các hạn chế nhập cảnh – Giai đoạn 2 
 
Trong tình hình dịch Covid-19, chính phủ ban hành các quy định thắt chặt việc nhập cảnh vào Singapore 
trong giai đoạn 2 mở cửa cho khách nhập cảnh ngắn hạn vào Singapore, bao gồm cả bệnh nhân đến 
Singapore điều trị, sẽ vẫn giữ nguyên không đổi. Vui lòng lưu ý khách du lịch ngắn ngày sẽ không đượ c 
phép nhập cảnh Singapore từ thứ Hai 23/3/2020 đến khi có thông báo mới, nếu không được miễn trừ 
hoặc vì lý do chuyển viện khẩn cấp. 

 
 
Hỗ trợ bạn tiếp cận với nhu cầu chăm sóc sức khỏe bạn cần là việc rất quan trọng với Icon và các bác sĩ của 
chúng tôi. Nếu bạn đang điều tri tại TTUB và Trung tâm huyết học của Icon, đội ngũ của chúng tôi sẽ tiếp tục 
hỗ trợ bạn trong thời điểm khó khăn. Icon sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ từ xa để đáp ứng các nhu cầu y tế 
của bạn: 
 

 Dịch vụ khám bệnh trực tuyến với bác sĩ của Icon khi bạn đang ở tại quê nhà của bạn 
 Dịch vụ giao thuốc tại nhà, theo đơn thuốc của bác sĩ, cho hầu hết các nước ASEAN bao gồm cả Indonesia và 

Vietnam 
 Tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Icon thông qua các đối tác của Icon tại nước ngoài, có thể 

được sắp xếp trong trường hợp bạn cần được điều trị hay chăm sóc y tế tại quê hương của bạn 

 Làm thủ tục xin miễn trừ y tế và vận chuyển cấp cứu đến Singapore để điều trị hay chăm sóc y tế trên cơ sở 
từng trường hợp cụ thể (tùy theo sự chấp thuận của Bộ Y tế Singapore) 
 
 
Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ, vui lòng gửi tin nhắn qua WhatApp cho đội ngũ hỗ trợ đường dây nóng 
của chúng tôi trong giờ làm việc:  
 

 For English and Mandarin: +65 9830 2049 or +65 9754 8216 
 For Bahasa Indonesian: +65 8597 6128 
 For Vietnamese: +65 9225 4782 (Tiếng Việt : +65 9225 4782) 

 

 


