
https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime - Updated as at 01/10/2021 – Persian   2از  1صفحه

صنعت کشتی تفریحی

برای سه ماه  ۲۰۱۵دوره اضطراری امنیت زیستی تحت قانون امنیت زیستی  دولت اعالم کرد ۲۰۲۱سپتامبر ۲در تاریخ 
 این شامل موارد زیر می شود: دیگر برای فعالیت کشتی های تفریحی در استرالیا تمدید می شود.

 ند تا محدود می ک تمدید تمهیدات کنونی که ورود کشتی های تفریحی به قلمروی استرالیا و ورود به بنادر استرالیا را
 ، و۲۰۲۱دسامبر  ۱۷

  مسافر یا بیشتر را دارند. ۱۰۰ادامه اعمال این محدودیت ها در مورد کشتی های تفریحی که قابلیت حمل

( می شود.RTCاین محدودیت ها شامل ورودهای مستقیم و کروزهای رفت و برگشت )

کشتی های مسافربری بزرگ

تخت( از محدودیت های مسافرتی استرالیا معاف نیستند و باید پیش از سفر  ۹۹خدمه کشتی های مسافربری بزرگ )شامل، تا 
 انجام شود. تال معافیت مسافرتیپوراین می تواند از طریق  به استرالیا برای یک معافیت مسافرتی تقاضا کنند.

همچنین ورود  ما معافیت ها را فقط در مورد خدمه ای مد نظر قرار خواهیم داد که برای عملیات ایمن کشتی مورد نیاز هستند.
سایر نقش ها، از جمله نقش های مهمانداری، باید توسط کارگران  کشتی باید فایده اقتصادی برای استرالیا در بر داشته باشد.

در استرالیا پر شود.

شما باید همراه تقاضای خود برای معافیت مسافرتی مدارک تکمیلی را نیز ارائه کنید، از جمله:

 تاییدیه دلیل ورود و توضیح فایده اقتصادی برای استرالیا
 موقعیت کنونی کشتی
 ر استرالیامحل پیشنهادی ورود د
 جزییات کامل تمام خدمه و کارکنانی که در تقاضا برای معافیت مسافرتی ذکر شده اند، از جمله هدف از اشتغال آنها
 .این باید شامل توصیه در  تاییدیه این که قرنطینه طبق دستورالعمل دولت ایالت یا قلمروی مربوطه انجام خواهد شد

مورد تمهیدات مورد توافق باشد.
 از سوی دولت ایالت یا قلمروی مربوطه حمایت

صنعت دریانوردی

خدمه دریایی )به جز خدمه روی کشتی های تفریحی( از محدودیت های مسافرتی معاف هستند، و نیاز به معافیت انفرادی از 
 سوی کمیسیونر نیروی مرزی استرالیا ندارند.

خدمه دریایی معاف شامل موارد زیر هستند:

  خدمه ای که برای ارائه خدمات برای کمک به عملیات یک کشتی تجاری )به جز کشتی های تفریحی و مجلل( یا
دولتی در آب های استرالیا فعالیت می کنند.

 کاپیتان های دریایی

https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/extending-the-human-biosecurity-emergency-period-by-three-months
https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep
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 .نقشه بردارهای دریایی 

 یک کشتی تجاری کشتی است که در بخش های زیر فعالیت داشته باشد:

 بازرگانی تجاری و جابجایی محموله ها 
 ارائه خدمات بندر و نگهداری 
 ارائه کمک به صنایع مهم مانند صنایع منابع 
 .نقشه برداری دریایی 

 اگر تحت این گروه معاف هستید، باید: 

 در جایی که یک ویزای مناسبی دارید وارد استرالیا شده، و خارج شوید  
 بسیاری از ایالت ها و قلمروها اکنون از خدمه  ارد آن شده اید خود را قرنطینه کنید.در ایالت یا قلمروی استرالیا که و

روز خود را  ۱۴در اولین محل ورود خود، برای مدت دریایی که )با هواپیما( وارد استرالیا می شوند می خواهند که 
 .در یک قرنطینه اجباری قرار دهند

 .مراجعه کنید برای خدمه دریایی ۱۹-الزامات کوویدبه قسمت 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/maritime-crew-988/covid-19-requirements

