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Em resposta à pandemia de COVID-19, a Austrália implementou restrições de viagem e requisitos de quarentena obrigatória.
Todos os passageiros que chegarem à Austrália estarão sujeitos a uma quarentena obrigatória de 14 dias em seu
primeiro local de chegada à Austrália.
Os viajantes terão acomodação adequada durante este período, e não terão permissão para viajar dentro do país (inclusive para
seu local de residência) nem para fazer uma conexão doméstica, até que o período de quarentena obrigatória de 14 dias termine.
Os governos dos estados e territórios, com o apoio do Governo Federal Australiano, gerenciam os procedimentos de quarentena.
Na maioria dos estados e territórios, você deverá contribuir com o custo da quarentena. Mais informações podem ser encontradas
no site do departamento de saúde do governo do estado ou território competente.
Passageiros em trânsito
Passageiros em trânsito internacional chegando à Austrália podem partir em outro voo internacional que saia da mesma cidade
onde chegaram. Os passageiros em trânsito devem
•

permanecer no aeroporto, se precisarem aguardar o próximo voo, até 8 horas

•

ir para a quarentena obrigatória em um local designado pelo estado, caso precisem aguardar seu próximo voo de 8 a 72
horas

Passageiros em trânsito não podem viajar dentro da Austrália, nem mesmo para pegar um voo internacional que esteja partindo
de outra cidade.
O que esperar em sua chegada à Austrália
•

Você deverá seguir todas as instruções que lhe forem dadas por tripulantes do voo e por agentes do governo ao chegar à
Austrália.

•

Você deverá retirar sua bagagem e passar pelos procedimentos normais de controle de fronteiras (alfândega, imigração e
biossegurança).

•

Depois do controle de fronteiras, agentes do governo irão encaminhá-lo para o ônibus que o levará até sua acomodação.

•

Você talvez tenha que aguardar um bom tempo até chegar à sua acomodação. Os agentes do governo estarão
empenhados em deixar este tempo de espera o mais confortável possível. Agradecemos por sua cooperação e paciência.

Procedimentos para seu período de quarentena de 14 dias
•

Agentes do governo estarão à sua espera na acomodação de quarentena. Eles estarão dispostos a responder quaisquer
perguntas que possa ter em sua chegada, e a ajudá-lo durante seu período de quarentena.

•

A acomodação terá todas as comodidades e serviços de que precisará durante sua estadia. O local incluirá acomodação
segura e higiênica, comida, água e suporte médico.

•

Se tiver qualquer necessidade médica, como por exemplo receitas para remédios regulares, providências serão tomadas
para facilitar tais necessidades.

•

Talvez façam o teste para COVID-19 em você nas primeiras 48 horas, e depois, entre o 10º e o 12º dia da quarentena. Caso
se recuse a fazer o teste, talvez tenha que ficar na quarentena por um período mais longo. Os procedimentos exatos dos
testes dependem dos estados e territórios.

•

De acordo com a Lei de Biossegurança de 2015 (Biosecurity Act 2015) e a legislação estadual aplicável, você deverá
permanecer na acomodação designada até que esteja clinicamente liberado para entrar na comunidade australiana.

Estes procedimentos serão aplicados pelos governos dos estados e territórios, e com o apoio de órgãos governamentais federais
australianos.
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Final do período de quarentena de 14 dias
Quando tiver completado o período de quarentena obrigatória, pode viajar dentro da Austrália. Esteja ciente de que os estados e
territórios podem ter exigências de entrada e quarentena. Você deve verificar as exigências de entrada e quarentena para cada
estado e território antes da viagem.
O site do Departamento de Saúde do Governo Australiano contém links para informações dos estados e territórios referentes a
restrições de viagem 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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