Những người nước ngoài (Công dân nước thứ ba), giấy phép cư trú của họ trên lãnh thổ Cộng
hòa Séc đã hết hạn sau ngày 12 tháng 3 năm 2020 phải rời khỏi Cộng hòa Séc muộn nhất vào
ngày 16 tháng 7 năm 2020. Sẽ không tiếp tục cấp lệnh xuất cảnh cho người nước ngoài khoảng
thời gian này.
Để đảm bảo việc đi qua các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu dễ dàng hơn,
Công an Cộng hòa Séc đóng con Dấu đặc biệt vào hộ chiếu. Con Dấu xác nhận Cộng Hoà Séc
sự dung thứ cư trú của người nước ngoài với mục đích thông báo cho các nước thành viên khác
của Liên minh châu Âu trong trường hợp quá cảnh qua lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, con Dấu
không tự động cho phép xâm nhập vào lãnh thổ của các nước này. Do đó, nếu Quý vị sẽ rời
khỏi lãnh thổ Cộng hòa Séc, Quý vị nên đến bộ phận cư trú gần nhất của Công an ngoại kiều
trong giờ hành chính trước khi khởi hành để đóng dấu.
Chú ý - con Dấu chỉ được sử dụng để xuất cảnh. Sau khi đánh dấu, hãy rời khỏi lãnh thổ Cộng
hòa Séc trong vòng 24 giờ, nếu không, Quý vị sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt bởi
các nước thành viên khác của Liên minh Châu Âu mà Quý vị đi qua.
Những người nước ngoài (Công dân nước thứ ba) với
• thị thực ngắn hạn cho mục đích việc làm
• thị thực ngắn hạn cho các mục đích theo mùa
• thị thực trên 90 ngày cho các mục đích theo mùa, hoặc
• visa làm việc đặc biệt,
đã hết hạn sau ngày 12 tháng 3 năm 2020 và người sử dụng lao động đàm phán với họ về việc
gia hạn mối quan hệ việc làm hoặc mối quan hệ việc làm mới, thời gian để xuất cảnh được
kéo dài đến ngày 16 tháng 9 năm 2020; đồng thời, hiệu lực của giấy phép lao động được gia
hạn (chi tiết tại đây - tham khảo Nghị quyết 685/20 của Chính phủ về việc áp dụng các biện
pháp liên quan đến tình hình dịch tễ trên thế giới).

