COVID-19: Информация за притежателите на временна виза
в Австралия
Актуално към 04 април 2020 г.

Австралийското правителство обяви промени в разпоредбите за притежателите на
временна виза. Тези промени имат за цел да защитят здравето на нашата общност, да
запазят възможностите за работа за австралийците, да подкрепят критичните отрасли и да
подпомогнат бързото възстановяване след вируса.
Притежателите на виза в Австралия трябва да следват съветите за общественото здраве по
отношение на COVID-19.

Притежатели на виза за работна ваканция
Промените във визите за работна ваканция подкрепят критичните сектори на
здравеопазването, грижите за възрастните хора и хората с увреждания, селското
стопанство и преработката на храни, както и грижите за деца:
•

Ако притежавате виза за работна ваканция и работите в един от тези критични сектори,
ще бъдете освободени от шестмесечното ограничение за работа при един работодател,
а също така ще имате право на допълнителна виза за продължаване на работа в тези
сектори, ако настоящата Ви виза трябва да изтече през следващите шест месеца.

Ако сте на виза за работна ваканция и не можете да се издържате сами, трябва да уредите
да се върнете у дома.

Сезонни работници
Работници по Програмата за сезонни работници и по Схемата за труд в Тихоокеанския
регион ще могат да удължат престоя си в Австралия, за да подкрепят селскостопанския
сектор.
Ако сте в Австралия като участник в Програмата за сезонни работници, ще можете да
кандидатствате за виза Temporary Activity (subclass 408) [Виза за временна дейност (подклас
408)] в потока на Australian Government Endorsed Event (AGEE) [Подкрепяно от
австралийското правителство събитие]. Работниците по Схемата за труд в Тихоокеанския
регион могат да кандидатстват за нова виза Temporary Work (International Relations) (subclass
403) [Виза за временна работа (международни отношения) (подклас 403)] в потока на
Схемата за труд в Тихоокеанския регион.

Притежатели на виза за посетители
Ако сте в Австралия, притежавате виза за посетители и не можете да се издържате сами,
трябва да се върнете у дома, ако е възможно.

Международни студенти
Международните студенти се насърчават да разчитат на финансова подкрепа от
семейството си, работа на непълно работно време, когато има такава, и собствени
спестявания, за да се издържат в Австралия. При някои обстоятелства студентите ще могат
да получат достъп до австралийските си пенсионни осигуровки [superannuation].
Правителството ще бъде гъвкаво и по отношение на условията за студентска виза, като
отчита Коронавируса, предотвратяващ изпълнението на дадено условие.
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Притежатели на виза за временен недостиг на квалифицирани кадри
Ако притежавате виза за временен недостиг на квалифицирани кадри и сте временно
освободени, но не съкратени, ще запазите валидността на визата си и предприятията ще
имат възможността да удължат визата Ви както при нормални разпоредби. Правителството
също така ще ви позволи да получите достъп до 10 000 долара от Вашите пенсионни
осигуровки [superannuation], за да се издържате.
Предприятията ще могат също така да намалят часовете ви, без нито Вие, нито Вашият
работодател да нарушавате визовите условия или задължения.
Ако сте съкратен или безработен, ще трябва да намерите друг работодател в рамките на 60
дни или да уредите напускането си от Австралия, където това е възможно.
Повече информация за тези временни разпоредби е достъпна на уебсайта на
Министерството: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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