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Ως ανταπόκριση κατά της πανδημίας COVID-19, η Αυστραλία έχει εφαρμόσει ταξιδιωτικούς περιορισμούς και υποχρεωτικές
απαιτήσεις καραντίνας.
Όλοι οι επιβάτες που φτάνουν στην Αυστραλία υπόκεινται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών στον πρώτο λιμένα
της άφιξής τους στην Αυστραλία.
Στους επιβάτες θα χορηγηθεί κατάλληλο κατάλυμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και δεν θα τους επιτραπεί να ταξιδεύσουν
στο εσωτερικό (περιλαμβανομένης της κατοικίας τους) ή να συνεχίσουν οποιαδήποτε εσωτερική πτήση ανταπόκρισης, έως ότου
ολοκληρωθεί η υποχρεωτική περίοδος καραντίνας των 14 ημερών.
Οι ρυθμίσεις καραντίνας διαχειρίζονται από τις κυβερνήσεις των πολιτειών και των επικρατειών με την υποστήριξη της
Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Στις περισσότερες πολιτείες και επικράτειες θα σας ζητηθεί να συνεισφέρετε οικονομικά στο κόστος
της καραντίνας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ιστοτόπους των υπουργείων υγείας των σχετικών πολιτειών
και επικρατειών.
Διερχόμενοι επιβάτες
Οι διερχόμενοι επιβάτες εξωτερικού που φτάνουν στην Αυστραλία μπορούν να αναχωρήσουν με άλλη πτήση εξωτερικού που
αναχωρεί από την πόλη στην οποία αφιχθήκατε. Οι διερχόμενοι επιβάτες πρέπει
•

να παραμείνουν στο αεροδρόμιο εάν πρέπει να αναμένετε την επόμενη πτήση σας για έως και 8 ώρες

•

να εισέλθουν σε υποχρεωτική καραντίνα σε μία καθορισμένη εγκατάσταση από την πολιτεία, εάν η διάρκεια αναμονής για την
επόμενη πτήση σας είναι από 8 έως 72 ώρες

Οι διερχόμενοι επιβάτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν εντός της Αυστραλίας, ακόμη και για να επιβιβαστούν σε πτήση
ανταπόκρισης εξωτερικού που αναχωρεί από άλλη πόλη.
Τι να αναμένετε κατά την άφιξη στην Αυστραλία
•

Θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που σας δίνονται από το πλήρωμα του αεροπλάνου και τους κρατικούς
υπαλλήλους κατά την άφιξή σας στην Αυστραλία.

•

Θα παραλάβετε τις αποσκευές σας και θα περάσετε από τους κανονικούς ελέγχους εισόδου στη χώρα (τελωνεία,
μετανάστευση και βιοασφάλεια).

•

Μετά τους ελέγχους εισόδου, κρατικοί υπάλληλοι θα σας κατευθύνουν σε λεωφορεία που θα σας μεταφέρουν στο κατάλυμά
σας.

•

Ίσως χρειαστεί να περιμένετε για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσετε στο κατάλυμα σας. Οι κρατικοί υπάλληλοι θα
προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις περιόδους αναμονής όσο το δυνατόν πιο άνετες. Θα εκτιμηθεί η συνεργασία και η
υπομονή σας.

Οι ρυθμίσεις στην περίοδο της καραντίνας σας των 14 ημερών
•

Κατά την άφιξή σας στο κατάλυμα καραντίνας θα σας αναμένουν κρατικοί υπάλληλοι. Θα απαντήσουν ευχαρίστως σε τυχόν
ερωτήσεις που μπορεί να έχετε μετά την άφιξή σας και θα σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας.

•

Το κατάλυμα θα έχει όλες τις ανέσεις και υπηρεσίες που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Το κατάλυμα
περιλαμβάνει ασφαλή και υγιεινή διαμονή, φαγητό και νερό και ιατρική υποστήριξη.

•

Εάν έχετε ανάγκες υγείας, για παράδειγμα συνταγές για τακτικά φάρμακα, θα γίνουν ρυθμίσεις για την ικανοποίηση αυτών
των απαιτήσεων.

•

Ενδέχεται να σας εξετάσουν για τη νόσο COVID-19 κατά τις πρώτες 48 ώρες της άφιξής σας και στη συνέχεια μεταξύ της
10ης και της 12ης ημέρας της καραντίνας. Εάν αρνηθείτε να εξετασθείτε, ίσως χρειαστεί να παραμείνετε σε καραντίνα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ακριβείς ρυθμίσεις για τις εξετάσεις κανονίζονται από τις πολιτείες και τις επικράτειες.

•

Σύμφωνα με το Νόμο περί Βιοασφάλειας 2015 και την ισχύουσα πολιτειακή νομοθεσία, θα σας ζητηθεί να παραμείνετε στο
κατάλυμα που σας έχουν τοποθετήσει έως ότου λάβετε ιατρική άδεια να εισέλθετε στην αυστραλιανή κοινότητα.
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Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιβληθούν από τις κυβερνήσεις των πολιτειών και των επικρατειών και θα υποστηρίζονται από υπηρεσίες
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης.
Ολοκλήρωση της 14ήμερης περιόδου καραντίνας
Μόλις ολοκληρώσετε την υποχρεωτική περίοδο καραντίνας, μπορείτε να ταξιδέψετε εντός της Αυστραλίας. Να έχετε υπόψη ότι
ενδέχεται οι πολιτείες και οι επικράτειες να έχουν απαιτήσεις εισόδου και καραντίνας. Πριν ταξιδέψετε θα πρέπει να ελέγξετε τις
απαιτήσεις εισόδου και καραντίνας για κάθε πολιτεία και επικράτεια.
Ο ιστότοπος του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης περιέχει συνδέσμους σε πληροφορίες πολιτειών και
επικρατειών για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
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
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