قطاع السفن السياحية
في  2أيلول/سبتمبر  ،2021أعلنت الحكومة عن تمديد فترة الطوارئ المتعلّقة باألمن البيولوجي البشري بموجب قانون األمن
البيولوجي لعام  2015لمدة ثالثة أشهر في ما يتعلّق بتشغيل السفن السياحية في أستراليا .وهذا يشمل:



تمديد التدابير الحالية التي تقيّد دخول السفن السياحية إلى األراضي األسترالية ودخولها إلى الموانئ األسترالية حتى 17
كانون األول/ديسمبر 2021؛ و
استمرار تطبيق هذه القيود على السفن السياحية التي تستوعب  100راكب أو أكثر.

تشمل القيود الوصول المباشر والرحالت البحرية ذهابا ً وإيابا ً (.)RTC

سفن الركاب الكبيرة
ال يُعفى طاقم سفن الركاب الكبيرة (ما يصل إلى  99حجرة ،ضمناً) من قيود السفر األسترالية وسيحتاجون إلى تقديم طلب إعفاء
من قيود السفر قبل السفر إلى أستراليا .ويمكن القيام بذلك عبر بوابة ( Travel Exemption Portalاإلعفاء من قيود السفر).
سننظر فقط في َمنح اإلعفاءات ألفراد الطاقم األساسيين لتشغيل السفينة بأمان .كما يجب أن يعود دخول السفينة بفائدة اقتصادية
على أستراليا .ويجب أن يشغل ع ّمال في أستراليا األدوار األخرى ،مثل أدوار الخدمة أو الضيافة.
يجب عليكم تقديم أدلة داعمة مع طلب اإلعفاء من قيود السفر ،بما في ذلك:







تأكيد سبب الدخول إلى أستراليا وإثبات المنفعة االقتصادية ألستراليا
الموقع الحالي للسفينة
الميناء ال ُمقترح التي ستصل إليه السفينة في أستراليا
التفاصيل الكاملة لجميع أفراد الطاقم والموظفين المشمولين في طلب اإلعفاء من قيود السفر ،بما في ذلك الغرض من
وظيفتهم
التأكيد على الخضوع للحجر الصحي وفقا ً لتوجيهات حكومة الوالية أو المقاطعة المعنية .ويجب أن يشمل ذلك نصائح
حول الترتيبات ال ُمتفق عليها.
الدعم من حكومة الوالية أو المقاطعة المعنية.

قطاع البحرية
مفوض قوة
يُعفى الطاقم البحري (باستثناء الطاقم على متن السفن السياحية) من قيود السفر ،وال يحتاجون إلى إعفاء فردي من ّ
الحدود األسترالية.
يشمل الطاقم البحري ال ُمعفى:



طاقم تشغيل أو تقديم الخدمات لدعم تشغيل سفينة تجارية (باستثناء السفن السياحية واليخوت الفاخرة) أو سفينة حكومية
في المياه األسترالية
الطيارون البحريون
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المسّاحون البحريون.

السفينة التجارية هي التي تعمل في:





التبادل التجاري وحركة الشحن
خدمات تموين الموانئ والصيانة
تقديم الدعم للقطاعات الهامة مثل قطاعات الموارد
المسح البحري.

إذا كنتم معفيين من هذه الفئة ،فقد:



تتم ّكنوا من الدخول إلى أستراليا حيث تحملون تأشيرة مناسبة ،ث ّم المغادرة
ّ
تحتاجوا إلى الخضوع للحجر الصحي في الوالية والمقاطعة األسترالية التي تصلون إليها .تتطلب العديد من الواليات
والمقاطعتين اآلن وصول طاقم بحري دولي إلى أستراليا (بالطائرة) للبقاء لمدة  14يوما ً في الحجر الصحي اإللزامي
في نقطة الوصول األولى.

راجعوا المتطلبات للطاقم البحري نتيجة تفشي كوفيد.19-
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