ي فعله قبل السفر
ما الذي يتو ّجب عل ّ
قبل السفر إلى أستراليا ،يجب عليك إكمال تصريح السفر إلى أستراليا.

اختبار كوفيد 19-قبل المغادرة
يجب أن تكون نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( )PCRلكوفيد 19-سلبية من أجل السماح لك بالسفر إلى أستراليا أو
العبور/الترانزيت عبرها .يجب عليك تقديم دليل لشركة الطيران التي تسافر معها ،على أنك قمت بإجراء إختبار كوفيد19-
قرر إال إذا كنت تسافر على متن رحلة من
( )PCRوأن نتيجة االختبار سلبية ،وذلك قبل  72ساعة أو أقل من موعد مغادرتك ال ُم ّ
نيوزيلندا ال يخضع ر ّكابها للحجر الصحي.
يجب ارتداء الك ّمامات على متن جميع الرحالت الجوية الدولية ،بما في ذلك داخل المطارات .هناك بعض اإلعفاءات لمتطلّبات
االختبار قبل المغادرة .يمكنك العثور على المزيد من المعلومات على موقع وزارة الصحة اإللكتروني.

متطلّبات إضافية
قد تحتاج أيضا ً إلى:




تأشيرة سارية المفعول لدخول أستراليا
إعفاء من القيود المفروضة على السفر في أستراليا
تفويض بالدخول إلى الواليات أو المقاطعتين األسترالية.

يجب إبراز البعض من هذه الوثائق في المطار عند تسجيل الوصول وعند وصولك إلى أستراليا.

الحجر الصحي
ما لم يصلوا على متن رحلة من نيوزيلندا ال يخضع ر ّكابها للحجر الصحي يجب على المسافرين إلى أستراليا (بمن فيهم
المواطنين األستراليين):




الخضوع لحجر صحي لمدة  14يوما ً في ِمرفق ُمحدّد في ميناء وصولهم
إكمال جميع التصاريح واالستمارات المناسبة حتى نتم ّكن من اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحجر الصحي؛ و
التع ّهد بالخضوع لتتبع ال ُمخالطين ،في حال وجود حالة إيجابية لكوفيد.19-

للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة نصيحة للمسافرين الدوليين خالل تف ّ
شي فيروس كورونا (كوفيد .)19-وقد يُطلب منك دفع
تكلفة إقامتك في ِمرفق الحجر الصحي .لمعرفة المزيد عن متطلبات الحجر الصحي ،اتصل بدائرة الصحة الحكومية المعنية في
الوالية أو المقاطعة.
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األستراليون العائدون من الخارج
إذا كنت مواطنا ً أستراليا ً أو ُمقيما ً دائما ً في أستراليا وكنت تحاول العودة إلى أستراليا ولم تتم ّكن من القيام بذلك ،فيمكنك تسجيل
بياناتك لدى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/ :)DFAT
ال تستطيع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة  DFATضمان توفير رحلة جويّة لك للعودة إلى الوطن ،ولكنها ستقيّم ظروفك
الشخصية وأهليّتك لرحلة تجارية تيسّرها الحكومة.
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