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Avustralya COVID-19 salgınına yönelik olarak seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantina uygulamaları başlatmıştır.
Avustralya’ya gelen tüm yolcular Avustralya’daki ilk varış yerlerinde 14 günlük zorunlu karantinaya tabidir.
Yolcular için bu süre zarfında uygun konaklama yerleri temin edilecek olup 14 günlük zorunlu karantina süresi tamamlanana kadar
yurt içinde seyahat etmelerine (oturdukları ev dahil) ve yurt içinde bağlantılı herhangi bir yere gitmelerine izin verilmeyecektir.
Eyalet ve bölge hükümetleri Avustralya Hükümetinin desteğiyle karantina düzenlemelerini yönetmektedir. Çoğu eyalet ve
bölgelerde karantina maliyetine sizin de katkıda bulunmanız istenecektir. Daha fazla bilgiyi ilgili eyalet ve bölge hükümetinin sağlık
internet sitesinde bulabilirsiniz.
Transit yolcular
Avustralya’ya gelen uluslararası transit yolcular geldikleri şehirden hareket eden uluslararası uçuşlarına geçiş yapabilirler. Transit
yolcular
•

sonraki uçuşlarını 8 saate kadar beklemeleri gerekiyor ise havalimanında kalmak zorundadır

•

sonraki uçuş için bekleme süresi 8 ila 72 saat ise eyalet tarafından belirlenen bir tesiste zorunlu karantinaya girmek
zorundadır

Transit yolcular başka bir şehirden kalkan uluslararası uçuşa katılmak için olsa bile Avustralya içinde seyahat edemezler.
Avustralya'ya geldiğinizde sizi neler bekliyor
•

Avustralya'ya vardığınızda hava mürettebatının ve hükümet yetkililerinin size verdiği tüm direktiflere uymanız gerekecektir.

•

Bagajınızı alacak ve normal gümrük işlemlerinden (gümrük, göçmenlik ve biyogüvenlik) geçeceksiniz.

•

Gümrük işlemlerinden sonra hükümet yetkilileri sizi konaklayacağınız yere götürecek otobüslere yönlendirecektir.

•

Konaklama yerine ulaştığınızda önemli bir süre beklemeniz gerekebilir. Hükümet yetkilileri bu bekleme sürecini mümkün
olduğunca konforlu hale getirmek için çaba gösterecektir. İşbirliğiniz ve sabrınız için şimdiden teşekkür ederiz.

14 günlük karantina sürenize yönelik düzenlemeler
•

Hükümet yetkilileri karantina tesisinde sizin gelişinizi bekliyor olacaktır. Oraya ulaştığınızda memnuniyetle tüm sorularınızı
cevaplayacak ve karantina süresinde size yardımcı olacaklardır.

•

Konaklama yerlerinde kaldığınız sürece ihtiyaç duyacağınız tüm imkân ve hizmetler sağlanacaktır. Konaklama; güvenlik ve
hijyenik kalma ortamı, yiyecek-içecek ve tıbbi destek içerecektir.

•

Düzenli kullandığınız ilaçlar için reçete gibi sağlık ihtiyaçlarınız var ise bunun temini için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

•

İlk 48 saatte ve daha sonra karantinanın 10. ila 12. günlerinde size COVID-19 testi yapılabilir. Test yaptırmayı reddederseniz
karantinada daha uzun süre kalmanız gerekebilir. Kesin test düzenlemeleri eyalet ve bölgelere bağlıdır.

•

İlgili eyalet mevzuatı ve 2015 Biyogüvenlik Yasası gereğince Avustralya toplumuna girebilmeniz için tıbbi olarak izin verilene
kadar tahsis edilen konaklama yerinde kalmanız gerekecektir.

Bu düzenlemeler eyalet ve bölge hükümetleri tarafından yürütülecek olup Avustralya Hükümeti kurumları tarafından
desteklenecektir.
14 günlük karantina sürenizin tamamlanması
Zorunlu karantina süresini tamamladığınızda Avustralya içinde seyahat edebilirsiniz. Eyalet ve bölgelerin giriş ve karantina şartları
olabileceğini lütfen unutmayın. Seyahat etmeden önce her bir eyalet ve bölgenin giriş ve karantina şartlarını kontrol etmelisiniz.
Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı internet sitesi seyahat kısıtlamaları hakkında eyalet ve bölge bilgilerine linkler içerir
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

