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در پاسخ به بیماری همه گیر کووید ، 19-استرالیا محدودیت های سفر و الزام به قرنطینه اجباری را اعمال کرده است.
تمام افرادی که وارد استرالیا می شوند شامل قانون قرنطینه اجباری به مدت  ۱۴روز در اولین مقصد ورودی خود در استرالیا می باشند.
دراین مدت ،اقامتگاههای مناسب برای مسافران مهیا خواهد شد و تا اتمام دوره  14روزه قرنطینه اجباري افراد مجاز نخواهند بود در داخل کشور سفر کنند (از جمله به محل زندگی
خود) و یا پرواز دیگری داشته باشند.
دولت های ایالتی و قلمروها ،با حمایت دولت استرالیا ،ترتیبات الزم برای قرنطینه را مدیریت خواهند کرد .در اکثر ایالت ها و قلمروها ،از شما درخواست خواهد شد بخشی از
هزینه قرنطینه را پرداخت کنید .اطالعات بیشتر را می توانید در وب سایت وزارتخانه های بهداشت ایالت ها و قلمروهای مربوطه مشاهده کنید.

مسافران ترانزیت
مسافران ترانزیت بین المللی که وارد استرالیا می شوند ،می توانند استرالیا را با پرواز بین المللی دیگری که از همان شهری که به آن وارد شده اند انجام می شود ،ترک کنند.
مسافران ترانزیت باید:
•

در صورتیکه زمان انتظار تا پرواز بعدی تا  8ساعت می باشد ،در فرودگاه بمانند.

•

در صورتیکه زمان انتظار تا پرواز بعدی  8الی  72می باشد ،به قرنطینه اجباری معین شده توسط دولت ایالتی بروند

مسافران ترانزیت اجازه سفر در داخل استرالیا را ندارند ،حتی اگر هدف از این سفر رسیدن به پرواز بین المللی خروجی از استرالیا در شهری دیگر باشد.
هنگام ورود به استرالیا انتظار چه چیزی را داشته باشم؟
•

هنگام ورود به استرالیا می بایست از تمامی دستورالعمل هایی که توسط خدمه خطوط هوایی و مسئولین دولتی به شما داده می شود پیروی کنید.

•

پس از برداشتن چمدان ها ،مراحل عادی ورود به مرز استرالیا (شامل گمرک ،مراحل مهاجرتی ،و امنیت زیستی) را طی خواهید کرد.

•

پ س از ورود به مرز استرالیا ،مسئولین دولتی شما را به سمت اتوبوس هایی که شما را به محل اقامت می برند هدایت می کنند.

•

ممکن است تا رسیدن به محل اقامت خود ،برای مدت زمان طوالنی معطل شوید .مقامات دولتی تالش می کنند تا حد امکان راحتی شما را در زمان انتظار فراهم سازند .از
همکاری و صبر شما قدردانی می شود.

ترتیبات الزم برای دوره قرنطینه  14روزه
•

مسئولین دولتی در محل های اقامت قرنطینه منتظر ورود شما خواهند بود .آن ها خوشحال خواهند شد که به هر سوالی که در بدو ورود داشته باشید پاسخ دهند و در طول
دوره قرنطینه به شما کمک کنند.

•

محل های اقامت دارای کلیه امکانات و خدمات الزم برای طول مدت اقامت شما می باشند .محل های اقامت شامل اسکان ایمن و بهداشتی ،آب و غذا و پشتیبانی پزشکی
خواهند بود.

•

در صورت داشتن هرگونه نیاز پزشکی ،مانند تجویز دارویی که باید به طور منظم استفاده کنید ،تمهیدات الزم برای تسهیل آنها اندیشیده خواهد شد.

•

ممکن است در  48ساعت اول ورود به قرنطینه و سپس بین روزهای  10الی  12از شما تست کووید 19-گرفته شود .اگر از انجام تست خودداری کنید ،ممکن است نیاز
شود برای مدت طوالنی تری در قرنطینه بمانید.

•

بر اساس قانون امنیت زیستی مصوب  2015و مقررات ایالتی مربوطه ،از شما خواسته می شود تا زمانی که از نظر پزشکی برای ورود به جامعه در استرالیا سالم تشخیص
داده نشده اید ،در محل اقامت اختصاص یافته بمانید .الزامات دقیق مربوط به انجام تست به هر ایالت و قلمرو بستگی دارد.

این ترتیبات توسط دولت های ایالتی و قلمرویی استرالیا اجرا و توسط سازمان های دولت مشترک المنافع پشتیبانی می شوند.
اتمام دوره قرنطینه  14روزه
پس از اتمام دوره قرنطینه اجباری ،می توانید در استرالیا سفر کنید .لطفا توجه داشته باشید كه هر یک از ایالت ها و قلمروها ممکن است شرایط ورود و قرنطینه خود را داشته
باشند .قبل از سفر باید شرایط ورود و قرنطینه هر یک از ایالت ها و قلمروها بررسی کنید.
لینک اطالعات مربوط به محدودیت های سفر به هر ایالت و قلمرو در وبسایت وزارت بهداشت استرالیا موجود می باشد:
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

