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COVID-19-pandemian johdosta Australia on ottanut käyttöön matkustusrajoitukset ja pakollisen karanteenin.
Kaikkien Australiaan saapuvien on noudatettava 14 päivän pakollista karanteenia ensimmäisessä saapumispaikassaan.
Matkustajille osoitetaan karanteeniajaksi sopiva majoitus, eivätkä he saa matkustaa Australiassa (edes kotiinsa) tai jatkaa maan
sisäisillä lennoilla, kunnes 14 päivän pakkokaranteeni on suoritettu.
Osavaltioiden ja territorioiden hallitukset hoitavat karanteenijärjestelyjä Australian hallituksen tuella. Useimmissa osavaltioissa ja
territorioissa matkustajaa pyydetään osallistumaan karanteenikustannuksiin. Lisätietoa on osavaltioiden ja territorioiden
terveysviranomaisten sivustoilla.
Vaihtomatkustajat
Australiaan ulkomaan lennoilla saapuvat vaihtomatkustajat voivat jatkaa matkaa toisella saapumiskaupungista lähtevällä
ulkomaan lennolla. Vaihtomatkustajien on
•

pysyttävä lentokentällä, jos seuraavan lennon lähtöön on enintään 8 tuntia

•

siirryttävä pakkokaranteeniin sille määrätyssä paikassa, jos seuraavan lennon lähtöön on 8-72 tuntia.

Vaihtomatkustajat eivät saa matkustaa Australiassa edes päästäkseen toisesta kaupungista lähtevälle ulkomaan lennolle.
Odotettavissa Australiaan saavuttaessa
•

Australiaan saavuttaessa on noudatettava kaikkia lentohenkilöstön ja valtion virkamiesten antamia ohjeita.

•

Ensin noudetaan matkatavarat ja selvitetään tavalliset rajanylitystoimenpiteet (tulli, maahanmuuttoviranomaiset ja
bioturvallisuus).

•

Rajanylitystoimenpiteiden jälkeen valtion virkailijat ohjaavat matkustajat majapaikkaan kuljettaviin busseihin.

•

Majoitukseen pääsyä voi joutua odottamaan kauankin. Valtion virkailijat yrittävät tehdä odotuksesta mahdollisimman
mukavaa. Arvostamme yhteistyöhalukkuuttasi ja kärsivällisyyttäsi.

Järjestelyt 14 päivän karanteenin aikana
•

Valtion virkailijat odottavat karanteenimajoituksessa saapumistasi. He vastaavat mielellään kysymyksiisi ja auttavat
karanteenin aikana.

•

Majapaikassa on kaikki oleskelun aikana tarvittavat mukavuudet ja palvelut. Majoitus sisältää turvallisen ja hygieenisen
majoituksen, ateriat ja vettä, sekä lääketieteellisen tuen.

•

Jos terveyteen liittyviä tarpeita ilmenee, kuten säännölliseen lääkitykseen tarvittavia lääkemääräyksiä, nämä järjestetään.

•

COVID-19-testi saatetaan tehdä ensimmäisen 48 tunnin kuluessa sekä karanteenipäivien 10 ja 12 välisenä aikana. Jos
kieltäydyt testauksesta, saatat joutua pidentämään karanteenissa oloa. Tarkat testausjärjestelyt ovat osavaltio- ja
territoriokohtaisia.

•

Bioturvallisuuslain 2015 (Biosecurity Act 2015) ja sovellettavan osavaltiokohtaisen lainsäädännön mukaan matkustajien
edellytetään pysyvän heille määrätyssä majoituksessa, kunnes heillä on lääkärin lupa päästä Australian yhteisöön.

•

Osavaltioiden ja territorioiden hallitukset valvovat näitä järjestelyjä Australian valtion virastojen tuella.

14 päivän karanteeniajan päättyminen
Pakollisen karanteeniajan suorittamisen jälkeen voit matkustella Australiassa. Pidä mielessä osavaltio- ja territoriokohtaiset
saapumis- ja karanteenivaatimukset. Tarkista osavaltio- ja territoriokohtaiset saapumis- ja karanteenivaatimukset ennen matkaa.
Australian hallituksen terveysministeriön (Australian Government Department of Health) sivustolla on linkit osavaltioiden ja
territorioiden matkustusrajoitustietoihin https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-healthalert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
Important update relating to all passengers arriving to Australia - ABF factsheet - 12092020 - Finnish

