COVID – 19 Informacije za imetnike začasnih vizumov v
Avstraliji
Aktualno od 4. Aprila 2020

Avstralska vlada je razglasila spremembe sporazumov za imetnike začasnih vizumov. Te
spremembe so namenjene varovanju zdravja naše skupnosti, varovanju zaposlitvenih možnosti
Avstralcev, podpori ključnim industrijam in pomoči za hitrejše okrevanju po virusu.
Imetniki vizumov v Avstraliji bi morali upoštevati nasvete za javno zdravje v zvezi s COVID - 19.

Počitniški delavci – ‘Working Holiday Makers’
Spremembe vizumov za počitniške delavce podpirajo kjlučne sektorje zdravstva, oskrbe staranja in
invalidnosti, kmetijstva in predelave hrane ter otroškega varstva:
•

Če ste počitniški delavec in delate v enem od teh ključnih sektorjev, boste oproščeni od
šestmesečne omejitve dela pri enem od delodajalcev in prav tako boste upravičeni do
nadaljnega vizuma za nadaljevanje dela v teh sektorjih, če vaš trenutni vizum izteka v
naslednjih šest mesecih.
Če imate vizum kot počitniški delavec in se ne morete sami preživljati, se dogovorite za vrnitev
domov.

Sezonski delavci
Delavci na programu za sezonske delavce in pacifiške delovne sheme bodo lahko podaljšali
bivanje v Avstraliji za podporo kmetijskemu sektorju.
Če ste v Avstraliji in sodelujete v programu za sezonske delavce, boste lahko zaprosili za vizum
začasne dejavnosti - ‘Temporary Activity visa’ (podrazred 408) vizum odobrenega dogodka
avstralske vlade - ‘ Australian Government Endorsed Event’ (AGEE). Delavci pacifiške sheme
lahko zaprosijo za nov vizum za začasno delo - ‘Temporary Work’ (mednarodni odnosi ‘International Relations’) (podrazred 403) ‘ vizum sheme za pacifiško delo, ‘ Pacific Labour scheme
stream visa.’

Imetniki vizumov kot obiskovalci
Če ste v Avstraliji in imate vizum za obiskovalce ter se ne morete preživljati, vrnite se domov, če je
to mogoče.

Mednarodni študenti
Mednarodne študente se spodbuja, da se za preživetje v Avstraliji zanesejo na podporo družine,
delo s krajšim delovnim časom in na lastne prihranke. V nekaterih okoliščinah bodo študentje lahko
dostopali do svojih pokojninskih prispevkov - ‘Superannuation’.
Vlada bo tudi prilagodljiva glede pogojev za študentske vizume, glede na to, da bo koronavirus
preprečil, da bi bili pogoji izpolnjeni.

Imetniki ‘Temporary Skilled visa’- začasni vizum za spretne delavce
Če ste imetnik vizuma za začasno pomanjkanje spretnosti –‘Temporary Skill Shortage visa’, in ste
bili začasno odpuščeni, vendar ne odpuščeni za stalno, boste lahko zadržali veljavnost vizuma in
podjetja bodo imela možnost podaljšati vizum po običajnih dogovorih. Za vašo podporo, vam bo
vlada omogočila tudi dostop do $10,000.00 od svojega pokojninskega prispevka -‘Superannuation’.
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Podjetja bodo lahko tudi zmanjšala vaše delovne ure, ne da bi vi ali vaš delodajalec s tem kršili
vizumske pogoje ali obveznosti.
Če ste bili odpuščeni ali brezposelni, boste morali v 60-tih dneh poiskati drugega delodajalca ali se
dogovoriti za odhod iz Avstralije, kje je to mogoče.
Več informacij o the začasnih dogovorih lahko najdete na spletni strain oddelka :
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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