Industri kapal pesiar
Pada tanggal 2 September 2021 Pemerintah mengumumkan bahwa masa darurat
biosekuriti manusia sesuai Biosecurity Act 2015 akan diperpanjang selama tiga bulan
untuk pengoperasian kapal pesiar di Australia. Pengumuman perpanjangan ini juga
termasuk:



peraturan saat ini yang membatasi masuknya kapal pesiar ke wilayah Australia dan
ke pelabuhan Australia diperpanjang hingga 17 Desember 2021; dan
dilanjutkannya penerapan peraturan pembatasan tersebut atas kapal pesiar yang
mampu mengangkut 100 penumpang atau lebih.

Peraturan tersebut mencakup kedatangan langsung dan Kapal Pesiar Pulang Pergi
(Round Trip Cruises (RTC)).

Kapal penumpang besar
Awak kapal penumpang besar (hingga 99 orang, inklusif) tidak dibebaskan dari
pembatasan perjalanan Australia dan harus mengajukan permohonan pengecualian
perjalanan sebelum bepergian ke Australia. Permohonan dapat diajukan melalui Portal
Pengecualian Perjalanan (Travel Exemption Portal).
Kami hanya akan mempertimbangkan pengecualian untuk awak yang diperlukan untuk
mengoperasikan kapal dengan aman. Masuknya kapal juga harus membawa manfaat
ekonomi bagi Australia. Posisi pekerjaan lain, misalnya pekerjaan di bidang layanan atau
hospitality harus diisi oleh pekerja di Australia.
Bukti pendukung harus disertakan dalam permohonan pengecualian perjalanan Anda,
termasuk:








konfirmasi alasan masuk Australia dan manfaat ekonomi yang terlihat bagi Australia
lokasi kapal saat ini
usulan lokasi kedatangan di Australia
data diri lengkap semua awak dan pekerja yang dimasukan dalam permohonan
pengecualian perjalanan, termasuk tujuan pekerjaan mereka
konfirmasi bahwa karantina akan dilakukan sebagaimana diarahkan oleh
pemerintah Negara Bagian atau Wilayah terkait. Nasihat tentang pengaturan yang
disepakati juga harus dicantumkan.
bukti dukungan dari pemerintah Negara Bagian atau Teritori terkait.
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Industri maritim
Awak laut (tidak termasuk awak di Kapal Pesiar) dibebaskan dari pembatasan perjalanan,
dan tidak memerlukan pengecualian perorangan dari Komisioner Perlindungan
Perbatasan Australia (Australian Border Force Commissioner).
Kru maritim yang dikecualikan mencakup:





awak kapal yang beroperasi atau menyediakan layanan untuk mendukung
pengoperasian kapal komersial (tidak termasuk kapal pesiar dan kapal superyacht)
atau kapal pemerintah di perairan Australia
pilot laut
surveyor kelautan.

Kapal niaga adalah kapal yang bergerak dalam:





perdagangan komersial dan pergerakan barang
penyediaan layanan pelabuhan dan pemeliharaan
menyediakan layanan pendukung untuk industri penting seperti industri sumber
daya
surveyor kelautan.

Jika Anda mendapat pengecualian sesuai dengan kategori ini, Anda:



dapat masuk ke Australia jika Anda memegang visa yang sesuai, dan berangkat
dari Australia
mungkin perlu melakukan karantina di Negara Bagian dan Teritori Australia tempat
Anda tiba. Banyak negara bagian dan teritori yang sekarang mengharuskan awak
maritim internasional yang tiba di Australia (dengan pesawat), untuk menjalani
karantina wajib 14 hari pada titik kedatangan pertama.

Lihat persyaratan COVID-19 untuk awak kapal laut.
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