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Ca răspuns la pandemia COVID-19, Australia a instituit restricții de călătorie și cerințe obligatorii de carantină.
Toți pasagerii care sosesc în Australia sunt supuși unei carantine obligatorii de 14 zile la primul lor port de sosire în
Australia.
Călătorilor li se va oferi cazare adecvată în această perioadă și nu li se va permite să facă călătorii interne (inclusiv la reședința
lor de origine) sau să continue orice călătorii de legătură interne până la finalizarea perioadei obligatorii de carantină de 14 zile.
Guvernele de stat și teritoriu, cu sprijinul guvernului australian, gestionează măsurile de carantină. În majoritatea statelor și
teritoriilor vi se va solicita să plătiți o contribuție la costul carantinei. Puteți găsi informații suplimentare pe site-urile web relevante
ale statelor și teritoriilor.
Pasagerii în tranzit
Pasagerii în tranzit internațional care sosesc în Australia pot pleca cu un alt zbor internațional care pleacă din orașul în care au
ajuns. Pasagerii în tranzit trebuie să:
•

rămână la aeroport dacă trebuie să aștepte următorul zbor timp de până la 8 ore

•

intre în carantină obligatorie într-o locație desemnată de stat dacă trebuie să aștepte de la 8 la 72 de ore până la următorul
zbor.

Pasagerii în tranzit nu pot călători în Australia, nici măcar pentru a se îmbarca pentru un zbor internațional care pleacă din alt oraș.
La ce să vă așteptați la sosirea în Australia
•

Vi se va cere să urmați toate instrucțiunile date de către echipajul aerian și oficialii guvernamentali când ajungeți în Australia.

•

Vă veți ridica bagajele și veți trece prin verificările obișnuite de la frontieră (vamă, imigrație și biosecuritate).

•

După verificările de la frontieră, oficialii guvernamentali vă vor îndruma către autobuzele care vă vor duce la locul de cazare.

•

S-ar putea să trebuiască să așteptați o perioadă semnificativă de timp până la sosirea la locul de cazare. Oficialii
guvernamentali se vor strădui să facă aceste perioade de așteptare cât mai confortabile posibil. Cooperarea și răbdarea
dumneavoastră sunt apreciate.

Măsuri privind perioada de carantină de 14 zile a dumneavoastră
•

Oficialii guvernamentali de la locurile de cazare pentru carantină vă vor aștepta la sosire. Aceștia vor fi bucuroși să răspundă
la orice întrebări pe care le-ați avea după sosire și să vă ajute pe perioada de carantină.

•

Unitatea de cazare va avea toate facilitățile și serviciile de care aveți nevoie pe perioada sejurului. Unitatea de cazare va
oferi cazare sigură și igienică, alimente, apă și asistență medicală.

•

Dacă aveți nevoi de sănătate, ca de exemplu, rețete pentru medicamentele pe care le luați în mod regulat, se vor lua măsuri
pentru a răspunde acestor cerințe.

•

S-ar putea să fiți testați pentru COVID-19 în primele 48 de ore de la sosire și apoi între zilele a 10-a și a 12-a de carantină.
Dacă refuzați să fiți testat, s-ar putea să trebuiască să stați în carantină pentru o perioadă mai lungă. Măsurile privind
testarea sunt stabilite de state și teritorii.

•

În conformitate cu Legea privind biosecuritatea din 2015 și legislația de stat aplicabilă, vi se va cere să rămâneți în spațiul de
cazare alocat până când vi se va acorda permisiunea medicală de a intra în comunitatea australiană.

Aceste măsuri vor fi puse în aplicare de către guvernele de stat și teritoriu și sprijinite de agențiile guvernamentale australiene.
Finalizarea perioadei de carantină de 14 zile
La sfârșitul perioadei obligatorii de carantină, puteți călători în Australia. Rețineți că statele și teritoriile pot avea cerințe de intrare
și carantină. Ar trebui să verificați cerințele de intrare și carantină pentru fiecare stat și teritoriu înainte de călătorie.
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Site-ul web al guvernului australian al Departamentului de Sănătate include linkuri către informații de stat și teritoriu cu privire la
restricțiile de călătorie https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
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