ናብ ኣውስትራሊያ ንዝኣተው
መንገደኛታት ብዛዕባ ግደታዊ መወሸቢ
ቦታ ንምድላው ጠቓሚ መረዳእታ

ናብ ኣውስትራሊያ ንዝኣተው መንገደኛታት ብዛዕባ ግደታዊ መወሸቢ ቦታ ንምድላው ጠቓሚ መረዳእታ
ዕለት፡ 13 August 2020

ንለበደ ኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ዝግበር ስጕምቲ ምላሽ፤ ኣውስትራሊያ ንናይ ጕዕዞ ቐይዲታትን ንግደታዊ መወሸቢ ቦታ ኣድላይነት ደንቢታት ኣዳሊያ እያ።
ናብ ኣውስትራሊያ ንዝበጽሑ ኩሎም ተሳፈርቲ ኣብ ፈለማ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ክበጽሁ እንከሎ ን14 መዓልታት ኣብ መወሸቢ ቦታ ግደታ ክጸንሁ ኣለዎም።
በዚ መወሸቢ ቦታ ተጓዓዝቲ ምቹው ብዝኾነ መጽለሊ ገዛ ከምዝዳለወሎምን ብከባቢዎም ንምጕዓዝ (ንመንበሪ ገዝኦም ዘካተተ) ኣይፍቐደሎምን ወይኻዓ ክሳዕ ናይ 14 መዓልቲ
ግደታዊ መወሸቢ ግዘ ዝውዳእ ብዝኾነ ክባቢ ርክብ ምቕጻል ኣይፍቐድን።
ናይ ክልላውን ተሪቶርይ መንግሥታት ካብ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ምስዝርኸብ ሓገዝ ኣቢሉ ንናይ መወሸቢ ቦታ ብምድላው የማሓዳድርዎ እዮም። ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ክልላውን
ተሪቶርይ ንመወሸቢ መጽለሊ ዝኸውን ክፍሊት ኣስተዋጽ ኦ ንክትገብር ትሕተት። ንዝበለጸ መረዳእታ ክትረኽብ ትኽእሎ ኣብ ጠቓሚ ዝቦነ ናይ ክልላውን ተሪቶርይ መንግሥቲ ሓለዋ
ጥዕና ድረገጽ ውሽጢ እዩ።
ናብ ካልእ ዝመሓላለፍ/ትራንዚት መንገደኛታት
ናብ ኣውስትራሊያ ዝኣተውን ብዓለምለከ ናብ ካልእ ከተማ ንዝኸዱ መንገደኛታት፤ ካብቲ ዝበጽህዎ ከተማ ብካልእ ዓለምለከ ነፋሪት ምኻድ ከምዝካኣል እዩ። ተመሓላላፋይ ንዝኾኑ
መንገደኛታት ክገብርዎ ዘለዎም፡
•

ክሳዕ 8 ሰዓታት ዝኸውን ትጽበይ እንተሃልዩካ፤ ካብቲ ኣየር መንገዲ ውሽጢ ካይወጻእኻ ክትጽበይ ኣለካ

•

ንቐጻላይ ነፋሪትካ ካብ 8 ክሳዕ 72 ሰዓታት ትጽበይ እንተኾይንካ፤ በቲ ክልላዊ መንግሥቲ ብዘዳለዎ መወሸቢ መጽለሊ ቦታ ምኻድ

ናብ ካልእ ተሰጋጋራይ/ትራንዚት ንዝኾኑ መንገደኛታት ኣብ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ምጕዓዝ ከምዘይክእሉ፤ ዋላ እዃዕ ናብ ካልእ ከተማ ንምኻድ ንናይ ዓለምለከ ነፋሪት ቅድመ
ኵነታ እንተማልኣ ኣይፍቐደሉን።
ኣውስትራሊያ ውሽጢ ክትበጽሕ እንታይ ከምትጽበይ
•

ኣውስትራሊያ ውሽጢ ክትኣትው እንከሎ ብናይ ኣየር ሠራሕተኛታትን ብናይ መንግሥቲ ሓለፍቲ ዝውሃቡ መምሪሒታት ኩሉ ክትኸታተል ይግባእ።

•

ንናትካ ሻንጣ ምውሳድን ናብ መደበኛ ናይ መንገደኛ ዶብ መጻረይ ኣሰራርሓ (ጕምሩክ፤ ኢሚግሬሽን ከምኡ’ውን ናይ ድሕንነት መጻረይ) ምኻድ።

•

ንናይ ዶብ መጻረይ ከይዲ ኣሰራርሓ ብምኽታል፤ ናይ መንግሥቲ ሓለፍቲ ናብ ናትኻ መወሸቢ ቦታ ንዝወስዱ ኣውቶቡሳት ኣይኑ ከምዝኾነ የርእዩኻ እዮም።

•

ናብ ናትኻ መወሸቢ ቦታ ከሳዕ ትበጽሕ ንውሕ ዝበለ ግዘ ክውድኣልካ ይኽእል። ብዝተኻኣለ መጠን ነዞም ትጸንሓሎም ግዚያት ንክምችወካ ናይ መንግሥት ሓለፍቲ ይጽእሩ
እዮም። ናትኻ ምትሕብባርን ትዕግስቲ ምግባር ይጽበይ።

ናትካ ናይ 14 መዓልቲ መወሸቢ ግዘ ምቅንጃው
•

ናይ መንግሥቲ ሓለፍቲ ኣብ መወሸቢ መጽለሊ ቦታ ክሳብ ትበጽሕ ይጽበዩ። ኣብትበጽሓሉ ግዘን ኣብ መወሸቢ ቦታ ትጸንሓሉ ግዘ ንኣኻ ንምሕጋዝ ክነብረኻ ንዝኽእል ድሌትን
ንዝኾነ ሕቶ መልሲ ንምሃብ ሕጉሳት እዮም።

•

ኣብ መወሸቢ ቦታ ትጸንሓሉ ግዘ ንኣኻ ዝሰማማዕ ይነብሮ እዩ። ኣብቲ መወሸቢ ቦታ ብሕንነትን ንጽሕና ሓይጂን፤ ምግቢን ማይን ከምኡ’ውን ናይ ፈውሲታት ውሕብቶ ደገፍ
ዘካተተ እዩ።

•

ድሌት ሓለዋ ጥዕና እንተሃልዩካ፤ ንኣብነት፡ ብዘይምቁራፅ ትወስዶ ናይ መድሓኒት መእዘዚ ወረቐቲ ንክዳለውልካ ይግበር።

•

ኣብ ፈለማ ምብጻሕ ናይ 48 ሰዓታት ውሽጢ ንናይ ኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ መርመራ ክትገብር ከምትኽእልን ብድሕሪኡ’ድማ ድሕሪ መወሸቢ ቦታ ምእታው ካብ 10
ክሳዕ 12 መዓልታት ውሽጢ መርመራ ክትገብር ትኽእል። ነቲ መርመራ ኣይገብርን እንተ ኢልካ፤ ከምቲ ክልላዊን ተሪቶርይ መንግሥቲ ዝወሰኖ ኣብ መወሸቢ ቦታ መጽንሒ ግዘ
ንነዊሕ ግዘ ክትጸንሕ ትኽእል።

•

ብናይ ድሕንነት ሓለዋ ኣንቀጽ ሕጊ 2015 መሰረት ከምኡ’ውን ብናይ ክልላዊ መንግሥቲ ብዝወጸ ሕጊ መሰረት፤ ናብ ኣውስትራሊያ ማሕበረሰብ ንክትሕወስነቲ ዝተዳለወ ናይ
ቐይዲ ግዘ ዝውዳእ በቲ ዝተመደብካዮ መወሸቢ ቦታ ክትጸንሕ ኣለካ።

ነዞም ምድልዋት ንክፍጸም ዘግድድ ናይ ክልላዊን ተሪቶርይን መንግሥታት ከምዝኾኑን እዚ’ውን ብናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ድርጅታት ሓገዝ ይኸውን።
ንናትኻ 14 መዓልቲ መወሸቢ ግዘ ምጥንቓቕ
ንናይ ግደታ መወሸቢ ግዘ መጽንሒ ድሕሪ ምውዳእ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ምጕዓዝ ትኽእል። በጃኹም ኣስተውዕሉ፤ እባክዎን ያስተውሉ፤ ብናይ ክልላዊን ተሪቶርይ መንግሥቲ
ንምእታውን ንመወሸቢ ቅድመ ኵነታት ቕድም ኢልካ ክተጻርይ ኣለካ።
ኣብ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ሓለዋ ጥዕና መምርሒ ድረገጺ ብናይ ናይ ክልላዊን ተሪቶርይ መንግሥቲ ስለዘሎ ናይ ጕዕዞ ቐይዲታት መረዳእታ ዘኻተተ እዩ፡
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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