
GIẤY PHÉP ĐI LẠI ĐẶC CÁCH 

Áp dụng Điều 3 của Nghị Định ngày 23 tháng 3 năm 2020 quy định các biện pháp chung cần thiết để 
đối phó với dịch Covid-19 trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe 

Tôi, người ký tên dưới đây, Ông/Bà: 

Sinh ngày: 

Tại: 

 
Cư trú tại: 

 

xác nhận rằng việc đi lại của tôi liên kết với những lý do sau đây (đánh dấu vào ô thích hợp) được cho 
phép theo Điều 3 của Nghị Định ngày 23 tháng 3 năm 2020 quy định các biện pháp chung cần thiết để 
đối phó với dịch Covid-19 trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe1: 

Đi lại giữa nhà và nơi thực hiện hoạt động chuyên nghiệp, khi cần thiết để thực hiện các hoạt 
động không thể được tổ chức dưới hình thức làm việc từ xa hoặc các chuyến đi chuyên 

nghiệp không thể trì hoãn2. 

Đi lại để mua các vật tư cần thiết cho hoạt động chuyên nghiệp và mua hàng thiết yếu3 tại các 

cơ sở được cho phép vẫn mở cửa (danh sách trên gouvernement.fr). 

Tư vấn và điều trị không thể diễn ra từ xa và không thể trì hoãn; tư vấn và chăm sóc bệnh 

nhân mắc bệnh mãn tính. 

Đi lại vì lý do gia đình bắt buộc, để cung cấp trợ giúp cho những người dễ bị tổn thương hoặc 

chăm sóc trẻ em. 

Đi lại gần, trong giới hạn một giờ mỗi ngày và trong bán kính tối đa một ki-lô-mét quanh nhà, 

liên quan đến hoạt động thể chất cá nhân, ngoại trừ mọi hoạt động thể thao tập thể và ở bất 

kỳ độ gần nào với người khác, hoặc cùng đi bộ với những người ở trong cùng một nhà hoặc 

cho nhu cầu dắt thú cưng đi dạo. 

Giấy triệu tập tư pháp hoặc hành chính. 

 

Tham gia các nhiệm vụ phúc lợi công cộng theo yêu cầu của cơ quan hành chính. 

 

Tại: 

 
Vào: lúc giờ 

(Ngày và thời gian bắt đầu ra ngoài phải được đề cập) 

 

Chữ ký: 

 
1 Những người muốn hưởng lợi từ một trong những trường hợp ngoại lệ này phải sở hữu, khi đi lại bên ngoài nhà của họ, một 
tài liệu cho phép họ biện minh rằng việc đi lại đang xem xét là thuộc một trong những ngoại lệ này. 

2 Được sử dụng bởi những người lao động độc lập, khi họ không được người sử dụng lao động cấp giấy phép đi lại. 
3 Bao gồm mua hàng miễn phí (phân phối thực phẩm ...) và đi lại liên quan đến thu phúc lợi an sinh xã hội và rút tiền mặt. 


