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கப்பற் பபோக்குவரத்துத் துறை 

செப்செம்பர் மோதம் 02 ஆம் திகதி, 2021 அன்று அரெோங்கத்தோல் அைிவிக்கப்பட்ெதோவது 

2015 ஆம் இலக்க உயிோியல் போதுகோப்பு யோப்பின் கீழுள்ள மனித உயிோியல் போதுகோப்பு 

குைித்த அவெரகோலம் அவுஸ்திபரலிய பயணிகள் கப்பல்களுக்கு மூன்று மோதங்களோல் 

நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனோல் உள்ளெக்கப்படுவது: 

 தற்பபோறதய அமுலோக்கத்தோல் அவுஸ்திபரலிய எல்றலக்குள்ளும் அவுஸ்திபரலிய

துறைமுகங்கறள அறெயும் பயணிகள் கப்பல்களின் பிரபவெம், டிெம்பர் மோதம் 17

ஆம் திகதி 2021 வறரயோன நீடித்தக் கோலத்துக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதுென்;

 100 அல்லது அதற்கு பமற்பட்ெ பயணிகறள தோங்கி வரும் பயணிகள் கப்பல்களுக்கு

இந்தக் கட்டுப்போடுகள் அமுலில் இருக்கின்ைன.

பநரடியோக நோட்டுக்கு வரும் மற்றும் மீண்டும் நோடு திரும்பும் (RTC) பயணிகள் கப்பல்களுக்கு 

இந்தக் கட்டுப்போடுகள் அவ்வோபை அமுலோகும். 

அதிக பயணிகறள தோங்கிச் செல்லும் கப்பல்கள் 

அதிக பயணிகறள தோங்கிவரும் கப்பல்களின் ஊழியர்களுக்கு (99 அறணகறரகள் வறர 

உட்பெ) அவுஸ்திபரலியோ பயணக் கட்டுப்போடுகளில் ெலுறககள் வழங்கப்பெ மோட்ெோது. 

ஆகபவ அவர்களும் அவுஸ்திபரலியோவுக்கு பயணிக்க முன்னர் பயணச் ெலுறகக்கோக 

விண்ணப்பித்தல் பவண்டும். பயணச் ெலுறக வறலத்தளத்தினூெோக இதறன நீங்கள் 

பமற்சகோள்ளலோம். 

கப்பறல போதுகோப்போகச் செலுத்த அவெியமோன ஊழியர்கள் மட்டும் பயணச் ெலுறகயில் 

கருத்திற் சகோள்ளப்படும். அவ்வோறு அவுஸ்திபரலியோ வரும் கப்பல்கள் நோட்டின் 

சபோருளோதோரத்துக்குப் பங்களிப்பறவகளோக இருத்தல் அவெியம். ஏறனய பெறவகளுக்பகோ 

உபெோிப்புப் பிோிறவ பெர்ந்பதோபரோருக்பகோ, குைிப்பிட்ெ நிறுவனத்றதச் பெர்ந்த 

அவுஸ்திபரலியோவின் ஊழியர்கள் உோிய விண்ணப்பங்கறள பூர்த்திசெய்தல் பவண்டும். 

பயணச் ெலுறக விண்ணப்பத்துென் நீங்கள் பின்வரும் உறுதிசெய்தல் ஆவணங்கள் ெகிதம் 

ெமர்ப்பித்தல் பவண்டும்: 

 அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் பிரபவெிப்பதற்கோன கோரணத்றத உறுதிசெய்யும்,

அபதபபோல் அவுஸ்திபரலியோவுக்குப் சபோருளோதோர நன்றமகறள ஈட்டித் தருவறத

உறுதிசெய்யும் ஆவணங்கள்

 கப்பலின் தற்பபோறதய அறமவிெம்

 அவுஸ்திபரலியோவில் அறெயவுள்ள துறைமுக விபரங்கள்

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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 பயணச் ெலுறக விண்ணப்பத்தில் இெம்சபற்றுள்ள கப்பல் ஊழியர்களின் 

முழுறமயோக விபரங்களும் அவர்களின் ஊதியத்துக்கோன பநோக்கங்கள் சதோெர்போன 

குைிப்புகளும் 

 உோிய பிரோந்திய அல்லது எல்றல நிர்வோகத்தோல் தனிறமப்படுத்தல் செயற்போடுகள் 

ஆபலோெிக்கப்பட்ெ முறையில் முன்சனடுக்கப்படும் என்பறத உறுதிசெய்யும் 

ஆவணம். இணக்கப்சபற்ை ஏற்போடுகள் குைித்த தகவல்கறளயும் சகோண்டிருத்தல் 

பவண்டும். 

 குைிப்பிட்ெ பிரோந்திய அல்லது எல்றல நிர்வோகத்தில் உந்துதறல உறுதிசெய்யும் 

ஆவணம் 

கப்பற் பபோக்குவரத்து துறை 

கப்பற் பபோக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு (பயணிகள் கப்பல்களில் பணிபுோியும் ஊழியர்கள் 

தவிர்த்து) இந்தக் கட்டுப்போடுகள் செல்லுபடியோகோது. அவுஸ்திபரலிய எல்றலப் போதுகோப்பு 

அதிகோோிகளிெமிருந்து தனிப்பட்ெ கட்டுப்போட்டு விலக்குகள் அவெியமோகோது. 

கட்டுப்போட்டு விலக்குகள் அளிக்கப்படும் ஊழியர்களுள் அெங்குபவோர்: 

 வணிக ோீதியோன (பயணிகள் கப்பல் அல்லது Superyacht அல்லோதறவ) அல்லது 

அரெோங்க செயற்போடுகளுக்கு பங்களிப்பு செய்யும் விதத்தில் அவுஸ்திபரலியக் கெலில் 

நகர்த்தப்படும் கப்பல்களின் ஊழியர்கள் 

 கப்பற் செலுத்துனர்கள் 

 கெல் அளறவயோளர்கள். 

வழறமயிலுள்ள வணிகக் கப்பல்: 

 வணிகம் மற்றும் சபோருள் பபோக்குவரத்து 

 துறைமுகம் மற்றும் பெறவ நகர்வுகள் சதோெர்போன ஏற்போடு 

 வளங்கள் வழங்கும் துறைகள் பபோன்ை முக்கிய றகத்சதோழில்களுக்கு உதவிகள் 

வழங்குதல் 

 கெல் அளறவ. 

இந்த வறக விலக்கின் அடிப்பறெயில் சதோிவோனோல், நீங்கள்: 

 செல்லுபடியோகும் வீெோ இருக்கும் பபோது அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் பிரபவெியுங்கள், 

அல்லது சவ ிபயறுங்கள் 

 நீங்கள் பிரபவெிக்கும் அவுஸ்திபரலிய மோநிலத்தில் அல்லது எல்றல பிரபதெத்திற்குள் 

உங்கறள தனிறமப்படுத்திக் சகோள்ள பவண்டும். அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் 

பிரபவெிக்கும் (விமோன வழியோக) ெர்வபதெ கப்பல் ஊழியர்கள் முதலில் 14 நோட்கள் 

கட்ெோய தனிறமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பெ பவண்டியது பல மோநிலங்களினதும் 

எல்றலகளினதும் பதறவயோகும். 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime
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இறத போர்க்கவும் கப்பல் ஊழியர்களுக்கோன COVID-19 சதோெர்போன பதறவப்போடுகள். 

 

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

