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در پاسخ به بیماری وبا  ،COVID-19استرالیا محدودیت های سفر و الزامات قرنطین اجباری را اعمال کرده است.
همه مسافرانی که به استرالیا میایند در اولین بندر ورودی خود به استرالیا شامل قرنطین اجباری  14روزه میشوند.
مسافران در این دوره از محل اقامت مناسبی برخوردار خواهند شد و اجازه سفر داخلی (بشمول محل سکونت شان) و همچنان ادامه سفر داخلی ) (connectionsتا زمان تکمیل
دوره قرنطین اجباری  14روزه اجازه سفر نخواهند داشت.
دولت های ایالتی و اقلیمی با حمایت دولت استرالیا ،ترتیبات قرنطین را مدیریت میکنند .در اکثر ایالتها و قلمروها ،از شما خواسته میشود تا هزینه قرنطین را پرداخت کنید .معلومات
بیشتر را در ویبسایت های دولتی صحت عامه مربوط به ایالت و اقلیمها را میتوانید دریافت کنید.
مسافران ترانزیتی
مسافران ترانزیتی بین المللی که به استرالیا میرسند میتوانند با پرواز بین المللی دیگری که از شهری که وارد آن شده اید حرکت کنند .مسافران باید
•

اگر باید منتظر پرواز بعدی خود باشید ،در میدان هوایی برای حداکثر تا  8ساعت بمانید

•

اگر انتظار برای پرواز بعدی شما از  8تا  72ساعت است به قرنطینه اجباری بروید

مسافران ترانزیتی نمیتوانند در داخل استرالیا سفر کنند ،حتی رفتن به پرواز بین المللی در حال پرواز از یک شهر دیگر باشد.
چه توقع هنگام ورود به استرالیا را داشته باشیم
•

هنگام ورود به استرالیا ،از شما خواسته میشود که همه راهنمایی های را که خدمه هواپیما و مقامات دولتی به شما میدهند ،انرا دنبال کنید.

•

شما بکس ها و لوازم خود را جمع کرده و مراحل عادی گمرگ و ایمیگریشن (گمرک ،ایمیگریشن و امنیت زیستی) را طی کنید.

•

پس از گذشت از سرحد ،مقامات دولتی شما را به سمت ملی بسها هدایت میکنند که شما را به محل اقامت تان برسانند.

•

ممکن است تا رسیدن به محل اقامت خود مدت زمان قابل توجهی را باید منتظر باشید .مقامات دولتی تالش خواهند کرد تا این دوره انتظار را تا حد ممکن راحتر بسازند .از
همکاری و صبر شما قدردانی میکنیم.

ترتیبات برای دوره قرنطین  14روزه شما
•

مقامات دولتی در محل اقامت قرنطین منتظر امدن شما میباشند .آنها به خوشی پاسخ به سوالهای که ممکن شما بعد از ورود تان داشته باشید میدهند که در دوره قرنطین به شما
کمک کنند.

•

محل اقامت دارای کلیه امکانات و خدمات مورد نیاز شما در طول اقامت تان خواهد بود .اقامت تان شامل اقامتگاه ایمن و صحت ،غذا و آب و پشتیبانی صحی خواهد بود.

•

در صورت داشتن نیازهای صحتی ،بطور مثال نسخه برای دوا های منظم ،ترتیباتی برای تسهیل این نیازها فراهم میشود.

•

ممکن است در  48ساعت اول برای  COVID-19و سپس بین روزهای  10تا  12قرنطین آزمایش شوید .اگر از دادن آزمایش خودداری کنید ،ممکن است شما شاید برای
مدت طوالنی تری قرنطین شوید .ترتیب دقیق آزمایش به ایالت ها و اقلیمها بستگی دارد.

•

طبق قانون ایمن زیستی سال  2015و قوانین ایالتی قابل اجرا ،شما باید در محل اقامت اختصاص یافته بمانید تا زمانی که از نظر صحی اجازه ورود به داخل جامعه استرالیا
داده شود.

این ترتیبات توسط دولتهای ایالتی و اقلیمها اجرا میشود و توسط اداراه های دولتی استرالیا پشتیبانی میشود.
تکمیل دوره قرنطین  14روزه شما
پس از اتمام دوره اجباری قرنطین ،شما میتوانید در داخل استرالیا سفر کنید .لطفا ً توجه داشته باشید كه ممكن است ایالتها و اقلیمها شرایط الزم برای ورود و قرنطین خود را داشته
باشند .قبل از سفر باید شرایط ورود و قرنطین برای هر ایالت و اقلیم را بررسی کنید.
ویبسایت وزارت صحت عامه دولت استرالیا شامل لینک هایی مربوط به معلومات ایالت و اقلیم در مورد محدودیت سفر میباشد
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers

Important update relating to all passengers arriving to Australia - ABF factsheet - 12092020 - Dari

