COVID-19 Informácia pre držiteľov dočasného víza v Austrálii
Aktuálne 4. apríla 2020

Austrálska vláda vyhlásila zmeny v opatreniach ovplyvňujúce držiteľov dočasného víza. Theto
zmeny majú za cieľ chrániť zdravie našej komunity, zaručovať pracovné príležitosti pre
Austrálčanov, podporovať kritické odvetvia a pomôcť s rýchlou obnovou po víruse.

Pracujúci dovolenkári
Zmeny víz pre pracujúcich dovolenkárov podporujú kritické odvetvia v oblasti zdravia, starostlivosti
o starých a postihnutých, poľnohospodárstva a spracovania potravín, a starostlivosti o deti:
•

Ak máte vízum ako pracujúci dovolenkár a pracujete v niektorých z týchto kritických sektoroch,
budete mať výnimku zo šesťmesačného obmedzenia u jedného zamestnávateľa. Budete
taktiež spôsobilý požiadať o predĺženie víza na pokračovanie práce v týchto sektoroch, ak vaše
terajšie vízum má vypršať v najbližších šiestich mesiacoch.

Ak máte vízum ako pracujúci dovolenkár a nemôžete sa sám uživiť, mali by ste urobiť prípravy na
návrat domov.

Sezónni pracovníci
Pracovníci, ktorí sú súčasťou sezónneho pracovného programu a pracovných síl z Pacifiku, si
budú môcť predĺžiť svoj pobyt v Austrálii na podporu poľnohospodárskeho sektoru.
Ak ste v Austrálii ako súčasť sezónneho pracovného programu budete môcť požiadať o vízum na
dočasnú činnosť ‘Temporary Activity Visa‘ (podtrieda 408) vo vládnom nariadení pre schválené
udalosti (AGEE). Pracovníci, ktorí sú súčasťou schémy pre pracovné sily z Pacifiku, môžu
požiadať o nové dočasné pracovné (medzinárodné vzťahy) vízum (podtrieda 403) pod záštitou
tejto schémy.

Držitelia turistického víza (Visitors Visa)
Ak ste v Austrálii, máte turistické vízum a nemôžete sa uživiť, je potrebné sa vrátiť domov, ak je to
možné.

Zahraniční študenti
Odporúča sa, aby sa zahraniční študenti spoliehali na podporu od rodiny, dočasnú pracovnú
príležitosť a vlastné úspory na uživenie sa v Austrálii. Za niektorých okolností budú mocť mať
študenti prístup k svojmu penzijnému šetreniu v Austrálii.
Vláda bude taktiež flexibilná v prípade, že študenti nebudú môcť splniť vízové podmienky
následkom coronavírusu.

Držitelia dočasného kvalifikovaného víza (Skilled visa)
Ak ste držiteľom dočasného kvalifikovaného víza pre nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a bol
ste suspendovaný, ale nie prepustený, vaše vízum zostane v platnosti a podniky budú mať
možnosť vaše vízum predĺžiť ako zvyčajne. Vláda vám tiež povolí prístup k sume $10.000 vášho
penzijného šetrenia na vašu osobnú podporu.
Podniky budú môcť znížiť vaše pracovné hodiny bez toho, aby ste vy alebo váš zamestnávateľ
porušil vízové podmienky alebo povinnosti.
Ak ste bol prepustený alebo nezamestnaný, budete si musieť nájsť iného zamestnávateľa do 60
dní alebo urobiť prípravy na opustenie Austrálie, ak je to možné.
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Ďaľšie informácie o týchto dočasných opatreniach nájdete na web stránke ministerstva:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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