The following announcement must be read to passengers before arrival in Australia.
Delivery of this message is a legal requirement under Australian law. This is an approved
announcement and must not be edited.

Phải đọc thông báo sau đây cho hành khách trước khi họ đến Úc. Việc
phân phát thông báo này là một yêu cầu pháp lý theo luật pháp Úc. Đây là
một thông báo đã được chấp thuận và không được diễn giải.

Thông báo quan trọng cho hành khách
Đây là một thông báo quan trọng của Chính phủ Úc. Nước Úc có các luật lệ khắt khe về an
toàn sinh học ảnh hưởng đến quý vị.
Quý vị sẽ nhận được Thẻ của Hành khách Nhập cảnh trong đó có nêu những câu hỏi về
những gì quý vị mang vào nước Úc và những nơi quý vị đã đến thăm. Quý vị phải trả lời một
cách trung thực những câu hỏi này. Thẻ này là một tài liệu pháp lý và nếu khai man quý vị có
thể sẽ bị phạt. Thẻ này sẽ được một nhân viên kiểm tra khi quý vị đến.
Quý vị phải đánh dấu vào ô ‘yes’ (có) trên thẻ của quý vị nếu quý vị có mang theo một số
thực phẩm, các sản phẩm thực vật hay động vật, hoặc thiết bị hay giày dùng trên sông và hồ
hoặc có đất dính vào. Thực phẩm cung cấp trên tàu máy bay phải để lại trên tàu/máy bay.
Sau một chuyến du lịch quốc tế, có khả năng quý vị đã bị nhiễm một chứng bệnh có thể lây
lan. Nếu quý vị cảm thấy không khỏe, đặc biệt là bị sốt, ớn lạnh hay đổ mồ hôi, điều quan
trọng là, vì sức khỏe của chính của quý vị và cũng là để bảo vệ những kẻ khác, quý vị phải lưu
ý nhân viên thủy thủ đoàn phi hành đoàn về việc này.
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