
Thông tin về virus corona 

Các đường dẫn và thông tin quan trọng đa ngôn ngữ về corona virus dành cho người 

nước ngoài:  

- Trang web đặc biệt của Bộ Y Tế về virus corona bằng tiếng Anh: 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/ 

- Trang web của Bộ Nội Vụ - trang thông tin về virus corona bằng tiếng Anh: 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 

- Trang thông tin của Uỷ ban Thủ đô Praha về virus corona bằng tiếng Anh:   

http://www.praha.eu/jnp/en/important_notice/covid_19.html 

- Trang web của Uỷ ban Thủ đô Praha – thông báo quan trọng bằng tiếng Anh:  

  http://www.praha.eu/jnp/en/important_notice/index.html 

- Trang web Metropolevšech.eu – một số thông tin mới nhất về virus corona 

bằng tiếng Việt: https://metropolevsech.eu/vi/news/  

- Trang web về virus corona bằng tiếng Việt: 

http://covidinfo.cz/ 

Những gười nước ngoài muốn trờ về quê nhà nên liên hệ đại sứ quán / lãnh sự quán 

của mình: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/diplomaticka_listina.

html 

_________________________________________________________________________ 

Trong tình hình hiện tại có nhiều trung tâm phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ trực tuyến 

cho người nước ngoài.  

Trung tâm hội nhập Praha – thông tin bằng tiếng Anh, Nga, Ucraina, Việt, Trung, Ả 

Rập:  

- Tư vấn xã hội và luật pháp cho người nước ngoài - trực tuyến 

Các thông tin liên quan đến mảng xã hội và pháp lý được tư vấn qua điện thoại hay 

skype https://icpraha.com/spoustime-online-poradenstvi/ 

- Dịch vụ của nhân viên liên văn hoá dành cho người nước ngoài – trực tuyến 

Phiên dịch tại công sở hoặc trong buổi tư vấn trực tuyến hay giải thích nội dung văn  

 

Khách hàng của chúng tôi là những công dân các nước không thuộc Liên minh Châu Âu có cư trú 

hợp pháp tại lãnh thổ Cộng hoà Séc trong thời gian trên 90 ngày. Nếu bạn có có loại hình cư trú khác 

hay không chắc, liệu với loại hình cư trú của mình có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không, 

xin hãy liên hệ, chúng tôi sẵn lòng chỉ dẫn cho bạn.  

Các tổ chức khác hỗ trợ người nước ngoài – thông tin bằng tiếng Việt: 

https://metropolevsech.eu/vi/sluzby-pro-migranty/nevladni-neziskove-organizace/  
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