Informacje COVID-19 dla posiadaczy wiz na pobyt tymczasowy
w Australii
Dane aktualne na dzień 4 kwietnia 2020 r.

Rząd australijski ogłosił zmiany w ustaleń w odniesieniu do wiz na pobyt tymczasowy. Zmiany te
mają na celu ochronę zdrowia naszej społeczności, ochronę możliwości zatrudnienia dla
Australijczyków, wsparcie dla kluczowych gałęzi przemysłu i pomoc w szybkim powirusowym
powrocie do normy.
Osoby przebywające w Australii na podstawie wizy mają obowiązek stosowania się do zaleceń
organów zdrowia publicznego w odniesieniu do wirusa COVID-19.

Osoby w posiadaniu wizy zezwalającej na pracę w czasie wakacji
Zmiany dotyczące wiz zezwalających na pracę w czasie wakacji (Working Holiday Maker visa)
skierowane są na wsparcie resortów kluczowych: zdrowia, opieki nad osobami w starszym wieku i
niepełnosprawnymi, rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz opieki nad dziećmi.
•

Jeśli masz wizę zezwalającą na pracę w czasie wakacji i pracujesz w jednym z tych
kluczowych resortów, będziesz zwolniony z limitu czasowego sześciu miesięcy zatrudnienia u
jednego pracodawcy, a także zakwalifikujesz się do przedłużenia wizy, jeśli wygasa ona w
ciągu następnych sześciu miesięcy, aby móc kontynuować pracę w kluczowych sektorach
gospodarki.

Jeśli masz wizę zezwalającą na pracę w czasie wakacji, ale nie jesteś w stanie się z tego
utrzymać, powinieneś zorganizować sobie powrót do domu.

Pracownicy sezonowi
Osoby w programie Pracowników Sezonowych i programie Siły Roboczej Wysp Pacyfiku będą
mogli przedłużyć swój pobyt w Australii, aby wspomagać sektor rolnictwa.
Jeśli uczestniczysz w Australii w programie Pracowników Sezonowych, będziesz mógł wystąpić o
wizę działalności tymczasowej (Temporary Activity visa, podklasa 408) w grupie sytuacji
zatwierdzonych przez Rząd Australijski (Australian Government Endorsed Event, AGEE). Osoby w
programie Siły Roboczej Wysp Pacyfiku mogą występować o nową wizę na pracę tymczasową
(Temporary Work (International Relations), podklasa 403) w grupie wizowej dla programu siły
roboczej Wysp Pacyfiku.

Osoby na wizach turystycznych
Jeśli przebywasz w Australii na wizie turystycznej i nie jesteś w stanie się tu utrzymać, powinieneś,
o ile to możliwe, wrócić do domu.

Studenci zagraniczni
Studentów zagranicznych zachęca się, aby dla pokrycia kosztów utrzymania w Australii polegali na
pomocy rodziny, kiedy możliwe na pracy dorywczej i na własnych oszczędnościach. W pewnych
warunkach studenci mogą uzyskać dostęp do swojego funduszu emerytalnego w Australii.
Rząd będzie też traktować elastycznie warunki wiz studenckich, jeśli epidemia koronawirusa
przeszkodziła w ich spełnieniu.
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Pracownicy wykwalifikowania na wizach tymczasowych
Jeśli jesteś w posiadaniu wizy tymczasowej wypełniającej luki w zatrudnieniu (Temporary Skill
Shortage visa) i nie pracujesz z powodu przestoju, ale nie zostałeś czasowo zwolniony z pracy,
twoja wiza utrzymuje ważność, a przedsiębiorstwo będzie mogło ją normalnym trybem przedłużyć.
Rząd umożliwi ci także dostęp do $10,000 z twojego funduszu emerytalnego na pomoc w kosztach
utrzymania.
Przedsiębiorstwa mogą też zredukować liczbę godzin pracy bez łamania warunków wizy przez
ciebie ani przez pracodawcę.
Jeśli zostałeś tymczasowo lub na stałe zwolniony z pracy, musisz w ciągu 60 dni znaleźć nowe
zatrudnienie lub, o ile to możliwe, zorganizować sobie opuszczenie Australii.
Dalsze informacje na temat tymczasowych ustaleń na temat wiz można znaleźć na stronie
Ministerstwa pod adresem: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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