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У одговору на COVID-19 пандемију, Аустралија је увела рестрикције путовања и обавезни карантин.
Сви путници који стигну у Аустралију морају да проведу 14 дана у обавезном карантину у првом месту у које су
стигли на тлу Аустралије.
Путницима ће се пружити одговарајући смештај током тог периода и неће им бити дозвољено да путују по Аустралији (чак
ни у своје место боравка), нити да наставе путовање домаћим линијама док не истекне 14-дневни обавезни период
карантина.
За аранжмане око карантина су задужене владе држава и територија уз подршку аустралијске савезне владе. У већини
држава и територија ће се од вас тражити да допринесете трошковима карантина. Додатне информације ћете наћи на
вебсајтовима министарстава здравља држава и територија.
Транзитни путници
Међународни транзитни путници који дођу у Аустралију могу да напусте земљу другим међународним летом који полеће
из истог града у који су слетели. Транзитни путници морају да
•

остану на аеродрому ако морају да чекају следећи лет, али највише 8 сати

•

оду у обавезни карантин у објекат који је држава одредила за то ако следећи лет морају да чекају између 8 и 72 сата

Транзитни путници не смеју да путују по Аустралији, чак ни да би се укрцали у авион за међународни лет којим би
напустили Аустралију ако тај авион полеће из другог града.
Шта можете да очекујете по доласку у Аустралију
•

По доласку у Аустралију ћете морати да следите сва упутства која добијете од посаде авиона и државних
службеника.

•

Покупићете свој пртљаг и проћи кроз уобичајене граничне процедуре (царина, имиграција и биобезбедност).

•

Након царинских процедура, државни службеници ће вас упутити ка аутобусима који ће вас одвести у смештај.

•

Могуће је да ћете на одлазак у смештај морати да чекате дуже време. Државни службеници ће се потрудити да вам
то време протекне што пријатније. Захваљујемо вам се на сарадњи и стрпљењу.

Аранжмани за 14-дневни период карантина
•

Државни службеници ће вас дочекати у смештају намењеном за карантин. Они ће вам радо одговорити на сва
питања након доласка и помоћи вам током боравка у карантину.

•

У смештају ће вам бити на располагању све погодности и услуге које могу да вам затребају током боравка. Смештај
је безбедан и хигијенски, имаћете храну и воду за пиће, као и медицинску помоћ.

•

Ако имате неке здравствене потребе, на пример рецепт за лекове које редовно узимате, омогућиће вам се испуњење
тих потреба.

•

Можете да будете тестирани на COVID-19 у првих 48 сати и поново након 10 до 12 дана боравка у карантину. Ако
одбијете тестирање, карантин би могао да вам се продужи. Свака држава и територија има своје услове тестирања.

•

Према Закону о биобезбедности из 2015. године и другим законима који су на снази у одређеној држави, од вас ће се
тражити да останете у додељеном вам смештају док не добијете лекарско уверење да можете да уђете у
аустралијску друштвену заједницу.

Владе држава и територија уз подршку агенција аустралијске савезне владе ће спроводити те аранжмане.
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На крају 14-дневног карантина
По истеку периода обавезног карантина ћете моћи да путујете по Аустралији. Не заборавите, међутим, да свака држава и
територија може да има сопствене услове за улаз и карантин. О условима улаза у сваку државу и територију треба да се
распитате још пре него што кренете на пут.
На вебсајту Аустралијског министарства здравља ћете наћи линкове за информације о рестрикцијама путовања које су на
снази у свакој држави и територији https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-healthalert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers

Important update relating to all passengers arriving to Australia - ABF factsheet - 12092020 - Serbian

