COVID-19 Informații pentru posesorii unei vize temporare aflați în Australia
Curent la data de 4 aprilie 2020

Guvernul australian a anunțat că se vor face modificări în procedurile de acordare a vizelor temporare.
Aceste schimbări au scopul de a proteja sănătatea comunității noastre, oportunitățile de angajare
pentru australieni, de a sprijini industriile critice și de a ajuta la recuperarea rapidă după ce virusul
a dispărut.
Posesorii de vize care se află în Australia trebuie să urmeze sfaturile de sănătate publică cu privire
la COVID-19.

Lucătorii în vacanță de lucru
Schimbările privind vizele lucrătorilor pe timpul vacanței susțin sectoarele critice de sănătate,
îngrijirea persoanelor vârstnice și cu dezabilități, agricultura și prelucrarea alimentară și îngrijirea
copiilor.
•

Dacă sunteți în vacanță și lucrați în unul din aceste sectoare critice, veți fi scutit de limitarea la
șase luni de muncă la un angajator și de asemenea, veți fi eligibil să obțineți o altă viză ca să
puteți lucra în continuare în aceste sectoare, dacă viza dumneavoastră curentă va expira în
următoarele șase luni.

Dacă sunteți posesorul unei vize de lucru pe timpul vacanței și nu vă puteți întreține, ar trebui să
faceți aranjamente pentru a vă întoarce acasă.

Lucrătorii sezonieri
Cei ce lucrează în cadrul Programului pentru Lucrătorii Sezonieri și în cadrul Programului Pacific
Labour vor putea să își prelungească șederea în Australia pentru a sprijini sectorul agricol.
Dacă vă aflați în Australia și lucrați în cadrul Programului pentru Lucrătorii Sezonieri, veți putea
solicita o Viză Temporară de Activitate (subclasa 408) prin filiera Evenimente Aprobate de
Guvernul Australian (EAGA). Lucrătorii din Programul Pacific Labour pot solicita o nouă Viză de
Lucru Temporară (Relații Internaționale) (subclasa 403) în cadrul filierei din Programul Pacific
Labour.

Posesorii de viză de vizitator
Dacă sunteți în Australia, dețineți o viză de vizitator și nu vă puteți întreține, ar trebui să vă întoarceți
acasă dacă acest lucru este posibil.

Studenții internaționali
Studenții internaționali sunt încurajați să se bazeze pe sprijinul familiei, pe munca pe fracțiune de
normă acolo unde este disponibilă și pe propriile economii pentru a se întreține în Australia. În
unele circumstanțe, studenții vor putea accesa superannuation-ul lor din Australia.
De asemenea, guvernul va fi flexibil în ceea ce privește condițiile vizei de student și va lua în
considerare faptul că Coronavirus a împiedicat îndeplinirea acestor condiții.

Posesorii calificați de viză temporară
Dacă dețineți o viză temporară într-un sector cu lipsă de personal calificat și vi s-a cerut să
întrerupeți munca dar nu ați fost concediat, vă veți menține valabilitatea vizei iar întreprinderile vor
avea posibilitatea de a vă extinde viza conform aranjamentelor normale. De asemenea, guvernul
vă va permite să accesați până la 10.000 de dolari din superannuation-ul dumneavoastră pentru a
vă întreține.
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De asemenea, companiile vor putea să vă reducă orele de muncă fără ca dumneavoastră sau
angajatorul să încălcați condițiile sau obligațiile vizei.
Dacă ați fost concediat și ați devenit șomer, va trebui să găsiți un alt angajator în termen de 60 de
zile sau să faceți pregătiri de plecare din Australia, în cazul în care acest lucru este posibil.
Mai multe informații despre aceste aranjamente temporare sunt disponibile pe site-ul
Departamentului: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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