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Како одговор на пандемијата на КОВИД-19, Австралија воведе рестрикции на патувањата и услови за задолжителен
карантин.
Сите патници кои пристигнуваат во Австралија се должни да останат во 14-дневен задолжителен карантин во
местото на пристигнување во Австралија.
На патниците ќе им биде обезбедено соодветно сместување и нема да им биде дозволено да патуваат внатре во земјата
(вклучувајќи го нивното место на живеење) или да продолжат со која и да е домашна врска додека поминат 14 дена во
карантин.
Аранжманите за карантин се во надлежност на владите на државите и териториите, со поддршка од Австралиската влада.
Во повеќето држави и териториите од вас ќе биде побарано да учествувате во цената на карантинот. Натамошни
информации може да се најдат на соодветните здравствени интернет страници на државите и териториите.
Патници во транзит
Меѓународните транзитни патници кои пристигнуваат во Австралија, може да заминат со друг меѓународен лет кој поаѓа
од градот во кој пристигнале. Транзитните патници мора
•

да останат на аеродромот ако мораат да чекаат за нивниот следен лет, до 8 часа

•

да одат во задолжителен карантин во објект одреден од државата, ако следниот лет го чекаат од 8 до 72 часа

Транзитните патници не можат да патуваат низ Австралија, дури ни за да отпатуваат со меѓународен лет од друг град.
Што да очекувате по пристигнувањето во Австралија
•

Кога ќе пристигнете во Австралија, ќе бидете должни да ги следите сите упатства од авионскиот екипаж и владините
службеници.

•

Ќе го земете вашиот багаж и ќе поминете низ нормален процес на гранични проверки (царина, доселување и
биолошка безбедност).

•

По граничните проверки, владини службеници ќе ве упатат во автобуси што ќе ве однесат до вашето сместување.

•

Може ќе треба чекате подолго додека да стасате во вашето сместување. Владините службеници ќе се трудат тие
периоди на чекање да бидат што е можно поудобни. Ги цениме вашата соработка и трпение.

Аранжмани за вашиот 14-дневен период
•

Владини службеници во карантинското сместување ќе го очекуваат вашето пристигнување. Тие со задоволство ќе
одговорат на сите прашања што можеби ги имате по пристигнувањето и ќе ви помагаат за време на вашиот
карантин.

•

Во објектот за сместување ќе ги има сите услови и услуги што ќе ви требаат за време на престојот. Сместувањето ќе
вклучува безбедно и хигиенско сместување, храна и вода, и медицинска помош.

•

Ако имате некои здравствени потреби, како што се, на пример, рецепти за редовни лекови, ќе бидат направени
аранжмани за задоволување на тие потреби.

•

Вие може да бидете тестирани на КОВИД-19 во првите 48 часа, а потоа меѓу 10-иот и 12-иот ден на карантинот. Ако
одбиете да бидете тестирани, може да се случи во карантин да останете подолго. Конкретните аранжмани за
тестирање зависат од државите и териториите.

•

Според Законот за биолошка безбедност од 2015 година и соодветните закони на државите, во одреденото
сместување ќе треба да останете додека не ви биде медицински одобрено да влезете во австралиската заедница.

Тие аранжмани ќе бидат применети од владите на државите и териториите, и поддржани од агенциите на Австралиската
влада.
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Завршување на вашиот 14-дневен карантин
Кога ќе заврши вашиот период на задолжителен карантин, вие може да патувате ширум Австралија. Ве молиме имајте
предвид дека државите и териториите може да имаат свои услови за влегување и карантин. Условите за влегување и
карантин на секоја држава и територија треба да ги проверите пред патувањето.
На интернет страницата на Министерството за здравје на Австралиската влада има линкови за информации за
рестрикциите за патување на државите и териториите https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-forincoming-travellers
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