ভ্রমণ করার পূর্ব আমার্ক
ে
কী করর্ে হর্ব
অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রের পূস্ট্রব আপন়াস্ট্র
ে
ে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রের ঘ ়াষে়াপত্র পূরে করর্ে হর্ব।

প্রস্থার্ের পূর্ব েCOVID-19-এর পরীক্ষা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে ভ্রমে ব়া ট্র়ানজিট ের়ার িনয COVID-19 পলিম়াস্ট্ররি ঘেইন লরঅয়ােশন (PCR)
পরীক্ষ়ার এেটট ঘনস্ট্রেটটভ ফি়াফি প্রস্ট্রয়ািন। আপলন যলি লনউজিিয়ান্ড ঘেস্ট্রে ঘে়ায়াস্ট্ররলিন-মুক্ত
ফ্ল়াইস্ট্রট ভ্রমে ন়া েস্ট্রর ে়াস্ট্রেন, েস্ট্রব আপন়ার লনর়্ালরে
ে
প্রস্থ়াস্ট্রনর 72 ণ্ট়া ব়া ে়ারও েম সময পূস্ট্রব ে
ের়াস্ট্রন়া COVID-19-এর PCR পরীক্ষ়ার এেটট ঘনস্ট্রেটটভ ফি়াফস্ট্রির প্রম়াে অবশযই আপন়ার
লবম়ানবন্দস্ট্রর প্রি়ান েরস্ট্রে হস্ট্রব।
লবম়ানবন্দরগুস্ট্রি়া সহ সেি আন্তিে়ালেে ফ্ল়াইস্ট্রট অবশযই ম়াস্ক পলরর়্ান েরস্ট্রে হস্ট্রব। প্রস্থ়াস্ট্রনর পূস্ট্রব ে
পরীক্ষ়ার শস্ট্রের
ে ঘক্ষস্ট্রত্র লেছু অবয়াহলে রস্ট্রযস্ট্রছ। আরও েেয স্ব়াস্থয লবভ়াস্ট্রের ওস্ট্রযবস়াইস্ট্রট প়াওয়া
য়াস্ট্রব।

অতেতরক্ত শেেসমূহ
এছ়াড়়াও আপন়ার প্রস্ট্রয়ািন হস্ট্রে প়াস্ট্রর:




অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রবস্ট্রশর িনয এেটট ববর্ লভস়া
অস্ট্রেলিয়ার ভ্রমে লনস্ট্রষর়্াজ্ঞ়া ঘেস্ট্রে এেটট অবয়াহলে
অস্ট্রেলিয়ান ঘেট ব়া ঘটলরটলরস্ট্রে প্রস্ট্রবস্ট্রশর অলর্ে়ার।

আপলন যখন ঘেে ইন েরস্ট্রবন এবং আপলন যখন অস্ট্রেলিয়ায ঘপ ৌঁছস্ট্রবন েখন এই নলেগুস্ট্রি়ার
েস্ট্রযেটট অবশযই লবম়ানবন্দস্ট্রর ঘিখ়াস্ট্রে হস্ট্রব।

ককায়ার্রতিে
আপলন যলি লনউজিিয়ান্ড ঘেস্ট্রে ঘে়ায়াস্ট্ররলিন-মুক্ত ফ্ল়াইস্ট্রট ন়া এস্ট্রস ে়াস্ট্রেন , েস্ট্রব অস্ট্রেলিয়ায
ভ্রমেে়ারীস্ট্রিরস্ট্রে (অস্ট্রেলিয়ান ন়ােলরেসহ) অবশযই:



আেমন বন্দস্ট্রর এেটট লনর়্ালরে
ে
স্থ়াস্ট্রন 14 লিস্ট্রনর িনয ঘে়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রন ে়ােস্ট্রে হস্ট্রব
সংলিষ্ট সেি ঘ ়াষে়া এবং ফম পূ
ে রে েরস্ট্রে হস্ট্রব য়াস্ট্রে আমর়া ঘে়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রনর বযবস্থ়া
েরস্ট্রে প়ালর; এবং
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COVID-19-এর ঘে়াস্ট্রন়া পজিটটভ ঘেস্ট্রসর ঘক্ষস্ট্রত্র েিয়াক্ট ঘট্রলসং গ্রহে েরস্ট্রে হস্ট্রব

আরও েস্ট্রেযর িনয আন্তিে়ালেে ভ্রমেে়ারীস্ট্রির িনয েস্ট্রর়ান়াভ়াইর়াস (COVID-19) সম্পলেেে
পর়ামশ ঘিখু
ে
ন। ঘে়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রন ে়াে়াে়ািীন বযয ব়াবি আপন়াস্ট্রে অে প্রি়ান
ে
েরস্ট্রে হস্ট্রে প়াস্ট্রর।
ঘে়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রন ে়াে়ার পূবশেে
ে সম্পস্ট্রে ে আরও েস্ট্রেযর িনয সংলিষ্ট ঘেট ব়া ঘটলরটলরর সরে়ালর
স্ব়াস্থয লবভ়াস্ট্রের স়াস্ট্রে ঘয়াে়াস্ট্রয়াে েরুন।

তিরতে অর্েতিয়ােরা
আপলন যলি অস্ট্রেলিয়ান ন়ােলরে ব়া অস্ট্রেলিয়ার স্থ়াযী ব়ালসন্দ়া হন লযলন অস্ট্রেলিয়ায লফস্ট্রর আস়ার
ঘেষ্ট়া েরস্ট্রছন এবং ে়া েরস্ট্রে অক্ষম হস্ট্রযস্ট্রছন, েস্ট্রব আপলন আপন়ার লববরেটট পরর়াষ্ট্র ও ব়ালেিয
লবভ়াে (DFAT)-এ লনবলিে েরস্ট্রে প়াস্ট্ররন এখ়াস্ট্রন:
https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
DFAT আপন়াস্ট্রে ঘিস্ট্রশ লফস্ট্রর আস়ার ফ্ল়াইস্ট্রটর প্রলেশ্রুলে লিস্ট্রে প়াস্ট্রর ন়া, েস্ট্রব ে়ার়া সরে়ালর
সুলবর়্াযুক্ত ব়ালেজিযে ফ্ল়াইস্ট্রটর িনয আপন়ার বযজক্তেে পলরলস্থলে ও ঘয়ােযে়ার মূিয়াযন েরস্ট্রব।
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