Dôležité informácie o povinnej
karanténe pre cestujúcich
prichádzajúcich do Austrálie

Dôležité informácie o povinných karanténnych opatreniach pre cestujúcich prichádzajúcich do
Austrálie
13. augusta 2020

Austrália zaviedla cestovné obmedzenia a povinné karanténne požiadavky ako reakciu na pandémiu COVID-19.
Všetci cestujúci prichádzajúci do Austrálie podliehajú 14-dennej povinnej karanténe v prvom mieste príchodu do
Austrálie.
Počas tohto obdobia bude cestujúcim poskytnuté vhodné ubytovanie a nebudú môcť cestovať v krajine (ani do svojho vlastného
ubytovania) ani pokračovať v žiadnych domácich spojeniach až do ukončenia povinného 14-dňového karanténneho obdobia.
Karanténne opatrenia riadia vlády štátov a teritórií s podporou austrálskej vlády. Vo väčšine štátov a teritórií budete požiadaní o
zaplatenie príspevku na náklady karantény. Ďalšie informácie možno nájsť na príslušných štátnych a územných webových
stránkach štátnej správy o zdraví.
Tranzitnícestujúci
Pasažieri medzinárodného tranzitu prichádzajúci do Austrálie môžu odletieť iným medzinárodným letom, ktorý odlieta z mesta, do
ktorého ste pricestovali. Tranzitnícestujúci musia
•

zostať na letisku, ak musíte čakať na svoj ďalší let, a to až do 8 hodín

•

ak čakáte na ďalší let od 8 do 72 hodín, ísť do povinnej karantény v štátom určenom zariadení

Tranzitní cestujúci nemôžu cestovať v rámci Austrálie, a to ani v prípade, že majú použiť medzinárodný let v inom meste.
Čo môžete očakávať po príchode do Austrálie
•

Po príchode do Austrálie budete musieť dodržiavať všetky pokyny, ktoré vám dajú leteckí členovia posádky a vládni úradníci.

•

Vyzdvihnete si batožinu a podrobíte sa bežným procesom colného odbavenia (colné, imigračné a biologické zabezpečenie).

•

Po povolení na hraniciach vás vládni úradníci nasmerujú na autobusy, ktoré vás odvezú do vášho ubytovania.

•

Po príchode na vaše ubytovanie budete možno musieť čakať dlhšiu dobu. Vládni úradníci sa budú snažiť, aby vám toto
čakanie čo najviac spríjemnili. Ďakujeme za vašu spoluprácu a trpezlivosť.

Opatrenia pre vaše 14-dňové karanténne obdobie
•

Vládni úradníci v karanténnom zariadení budú čakať na váš príchod. Radi vám odpovedia na akékoľvek otázky, ktoré môžete
mať po vašom príchode, a pomôžu vám počas vášho obdobia karantény.

•

Ubytovanie bude mať všetko vybavenie a služby, ktoré budete potrebovať počas svojho pobytu. Ubytovanie bude poskytovať
bezpečné a hygienické ubytovanie, jedlo a vodu ako aj lekársku podporu.

•

Ak máte zdravotné potreby, napríklad na recepty na bežné lieky, budú prijaté opatrenia, aby vám tieto požiadavky umožnili.

•

Môžete byť testovaní na COVID-19 počas prvých 48 hodín a potom medzi desiatym až dvanástym dňom karantény. Ak sa
odmietnete dať otestovať, môžete zostať v karanténe dlhšie. Presné opatrenia na testovanie závisia od štátov a teritórií.

•

Podľa zákona o biologickej bezpečnosti z roku 2015 a platných právnych predpisov štátov budete musieť zostať v
pridelenom ubytovaní až kým nebudete mať lekárske povolenie na vstup do austrálskej komunity.

Tieto opatrenia budú presadzované vládami štátov a teritórií a podporované austrálskymi vládnymi orgánmi.
Ukončenie vášho 14-denného karanténneho obdobia
Po absolvovanípovinného karanténneho obdobia môžete cestovať v rámci Austrálie. Upozorňujeme, že štáty a teritóriá môžu
mať svoje požiadavky na vstup a karanténu. Pred cestou by ste si mali skontrolovať požiadavky na vstup a karanténu pre každý
štát a teritórium.
Webová stránka austrálskeho ministerstva zdravotníctva obsahuje odkazy na štátne a teritoriálne informácie o cestovných
obmedzeniach 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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