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У відповідь на пандемію COVID-19, Австралія ввела обмеження на подорожі і обов'язкові вимоги щодо карантину.
Усі пасажири, що прибувають в Австралію, повинні пройти обов'язковий карантин терміном у 14 днів у першому ж
пункті в'їзду до Австралії.
Протягом цього періоду пасажирам, що прибувають, буде надано відповідне житло, і їм не буде дозволено переміщатися
всередині країни (у тому числі за місцем проживання) або продовжувати поїздку в межах країни до тих пір, поки не
закінчиться термін обов'язкового 14-денного карантинного періоду.
Уряди штатів і територій за підтримкою уряду Австралії керують карантинними заходами. У більшості штатів і територій
вас попросять оплатити витрати на карантин. Додаткову інформацію можна знайти на сайтах міністерств охорони здоров'я
відповідних штатів і територій.
Транзитні пасажири
Транзитні пасажири з міжнародних рейсів, які прибувають в Австралію, можуть вилітати іншим міжнародним рейсом, який
вилітає з міста, до якого вони прибули. Транзитні пасажири повинні:
•

залишатися в аеропорту, якщо потрібно чекати наступного рейсу щонайбільше 8 годин

•

пройти обов'язковий карантин у спеціально відведеному урядом штату для цього пункті, якщо час очікування
наступного рейсу становить від 8 до 72 годин.

Транзитні пасажири не можуть подорожувати по території Австралії, навіть для того, щоб пересісти на міжнародний рейс,
що вилітає з іншого міста.
Чого очікувати після прибуття до Австралії
•

Після прибуття в Австралію вам необхідно буде дотримуватися всіх вказівок екіпажу літака і державних урядовців.

•

Ви заберете свій багаж і пройдете звичайну процедуру прикордонного контролю (митниця, імміграція та біобезпека).

•

Після проходження прикордонного контролю державні урядовці проводять вас до автобусів, які доставлять вас до
місця вашого тимчасового розташування.

•

Можливо, вам доведеться зачекати значний час до прибуття до місця вашого розташування. Державні чиновники
намагатимуться забезпечити максимальний комфорт під час очікування. Ми цінуємо вашу співпрацю і терпіння.

Порядок вашого 14-денного карантинного періоду
•

Урядовці чекатимуть вашого прибуття до карантинного приміщення. Вони будуть раді відповісти на будь-які питання,
які можуть виникнути у вас після прибуття і допомогти вам під час періоду карантину.

•

У карантинному приміщенні будуть усі необхідні зручності та послуги, які вам знадобляться під час вашого
перебування у карантині. У проживання входить безпечне і гігієнічне житло, харчування і вода, а також медична
допомога.

•

Якщо у вас є медичні потреби, наприклад, рецепт на ваші ліки, будуть вжито заходів для задоволення цих потреб.

•

Вас можуть протестувати на COVID-19 протягом перших 48 годин, а потім між 10 і 12 днями карантину. Якщо ви
відмовитеся від тестування, вам може знадобитися карантин на більш тривалий період. Точний порядок тестування
залежить від штатів і територій.

•

Відповідно до Закону про біологічну безпеку від 2015 року та до чинного законодавства штатів, ви повинні будете
залишатися в виділеному вам приміщенні до тих пір, поки не отримаєте медичний дозвіл на в'їзд до Австралії.

Ці заходи будуть реалізовуватися урядами штатів і територій при підтримці австралійських державних установ.
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Завершення 14-денного карантинного періоду
Після закінчення обов'язкового карантинного періоду ви можете подорожувати в межах Австралії. Будь ласка, зверніть
увагу на те, що вимоги в'їзду та карантину можуть бути встановлені в штатах і територіях. Перед поїздкою вам слід
перевірити вимоги до в'їзду і карантину для кожного штату і території.
На сайті Міністерства охорони здоров'я уряду Австралії розміщені посилання на інформацію про обмеження на поїздки в
штатах і територіях:
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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