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בתגובה למגיפת קוביד ,19-אוסטרליה הטילה הגבלות על נסיעות והנהיגה דרישות לשהיית חובה בבידוד.
כל הנוסעים המגיעים לאוסטרליה מחוייבים לשהות בבידוד למשך  14יום בעיר הראשונה בה נחתו באוסטרליה.
לנוסעים יוענקו מגורים מתאימים למשך התקופה הזו ולא יורשה להם לנ סוע בתוך אוסטרליה (כולל לביתם) או להמשיך לנקודת קישור בתוך אוסטרליה עד
לאחר סיום היום .ה 14 -לשהות חובה בבידוד.
ממשלות המדינות והטריטוריות ,בתמיכת ממשלת אוסטרליה ,תטפלנה בסידורים של הבידוד .ברוב המדינות והטריטוריות ,תתבקשו לתרום לעלויות של
הבידוד .ניתן למצוא פרטים נוספים באתרי רשויות הבריאות של ממשלות המדינות והטריטוריות הרלוונטיות.
נוסעים במעבר (טרנזיט)
נוסעים בינלאומיים הנמצאים במעבר (טרנזיט) הנוחתים באוסטרליה יכולים לעזוב על טיסה בינלאומית אחרת הממריאה מהעיר שבה הם נחתו .נוסעים
במעבר (טרנזיט) חייבים:
•

להישאר בתוך תחומי שדה התעופה באם הם מחכים לטיסה הבאה ,למשך זמן של עד שמונה שעות.

•

בהגיעכם פנו למתקן הבידו ד של המדינה בהם אתם נמצאים ,בו מבודדים את אלו המחוייבים לשהות בבידוד .עליכם להתייצב במתקן באם טיסתכם
הבאה יוצאת תוך  8עד  72שעות.

על הנוסעים במעבר (טרנזיט) חל איסור לנסוע ברחבי אוסטרליה ,אפילו לא לעלות על טיסה בינלאומית היוצאת מעיר אחרת.
מה לצפות כשנוחתים באוסטרליה
•

אתם תדרשו לציית לכל ההוראות שימסרו לכם על ידי צוות האוויר ונציגי הממשלה בעת הגעתכם לאוסטרליה.

•

אתם תאספו את המזוודות שלכם דרך מעבר הגבול הרגיל (מכס ,הגירה ואבטחה מפני נזקים של חומר ביולוגי ,״ביוסקיוריטי).

•

לאחר שתעברו את מעבר הגבול ,נציגי הממשלה יכוונו אתכם לאוטובוסים שיובילו אתכם למגורים בהם תשהו בתקופת הבידוד.

•

ייתכן ויהיה עיכוב ותדרשו לחכות זמן מה עד שתגיעו למגורים בהם תשהו בתקופת הבידוד .נציגי הממשלה יעשו כמיטב יכולתם להבטיח את
נוחותכם ,במידת האפשר ,בעת שתדרשו לחכות .נודה לכם על שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם.

תקופת השהיה בבידוד תארך  14יום
•

נציגי הממשלה במתקן הבידוד יצפו לכם בעת הגעתכם למתקן .הם ישמחו לענות על כל שאלה שלכם לאחר הגעתכם ויסייעו בידכם במשך תקופת
הבידוד.

•

תינתן לכם גישה לכל השירותים הניתנים על-ידי מתקנים לשיכון אורחים (כמו למשל :בתי מלון) ומיועדים לנוחות המבקרים בתקופת שהייתכם.
המתקנים לשיכון אורחים יספקו דיור בטוח והיגייני ,מזון ומים וטיפול רפואי.

•

באם תזדקקו לטיפול רפואי ,יונהגו במקום סידורים למתן סיוע שכזה ,כמו למשל הספקת מרשמים לתרופות הנלקחות באופן קבוע.

•

ייתכן ותדרשו לעבור בדיקה לקוביד 19-ב 48השעות הראשונות לשהייתכם ולאחר מכן בימים שבין היום העשירי והיום השניים עשר לתקופת
הבידוד .באם תסרבו להיבדק ,תקופת הבידוד שלכם עלולה להתארך .ייתכן וסידורי הבדיקות לקוביד 19-יהיו שונות בכל מדינה וטריטוריה.

•

במסגרת החוק לאבטחה מפני נזקים של חומר ביולוגי  2015והחוקים הרלוונטיים בכל מדינה ,תדרשו להישאר במקומות המגורים אליהם נשלחתם
עד שיקבע שאינכם מהווים סכנה לבריאות אוכלוסיה באוסטרליה.

סידורים אלו יאכפו על ידי ממשלות המדינות והטריטוריות בתמיכת סוכנויות הממשלה האוסטרלית.
בסיום תקופת הבידוד של היום ה14
לאחר שסיימתם את תקופת החובה לשהות בבידוד ,תוכלו לנסוע ברחבי אוסטרליה .מומלץ שתהיו מודעים לכך שייתכן ולמדינות והטריטוריות תהיינה
דרישות בידוד משלה ן .מומלץ שתבדקו את דרישות הכניסה והבידוד של כל מדינה וטריטוריה אליה אתם מתכוונים להיכנס לפני שתסעו לשם.
אתר האינטרנט של משרד הבריאות של אוסטרליה מכיל קישורים למידע על הגבלות הנסיעה של המדינות והטריטוריות
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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