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ੇ ੀਆ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ
ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ
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COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਪਵਹਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱ ਚ 14 ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟੀਨ
ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਉਵਚਿੱ ਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਘਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਵਮਆਦ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੇ ਖਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰ ਵਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਕਸੇ ਦਸਰੀ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਉਡਾਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤੋਂ
ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਘੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤਿੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਠਵਹਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 8 ਤੋਂ 72 ਘੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱ ਲੋਂ ਨੀਯਤ ਸੁਵਵਧਾ ਵਵਖੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਲਈ ਜਾਓ

ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਉਡਾਣ ਵਵਿੱ ਚ ਚੜਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਹਵਾਈ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਬਾਰਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ (ਕਸਟ੍ਮਜ਼, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸਵਕਉਰਟ੍ੀ) ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ।

•

ਬਾਰਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਬਿੱ ਸਾਂ ਵਿੱ ਲ ਨੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਤਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।

•

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਵਮਆਦਾਂ ਨੰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ 14 ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਵਮਆਿ ਵਾਸਤੇ ਪਰਬੂੰਧ
•
•

ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਠਵਹਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਸੁਥਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

•
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਪਵਹਲੇ 48 ਘੰ ਵਟ੍ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ, COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਪਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ

•

ਹਨ।
ਜੀਵ-ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਾਨੰ ਨ 2015 ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਹਾਨੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ
ਤੁਹਾਨੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀ ਝੰ ਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
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ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ
ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੀ 14 ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਕੁਆਰਟ੍ੀਨ ਵਮਆਿ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੇ
ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪਰੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਵਕ ਰਾਜਾਂ
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ
ਕੁਆਰਨਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
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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