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 کروز جہاز یک صنعت

یلیا میں کروز جہازوں ےک آپریشن ےک لئے بائیوسیکیوریٹر ایکٹ  حکومت نے اعالن کیا کہکو   2021ستمب   02 ےک  2015آسبر
 : یں شامل ہیں ے ۔ جس میں درج ذیل چبں

ی
ے ماہ یک توسیع یک جانے یک  تحت انسانے بائیوسیکیوریٹر ایمرجنیس یک مدت میں تیں

  یلیانے بندرگاہوں میں کروز جہازوں یلیا یک حدود اور آسبر دامات میں ےک داخےل پر پابندی عائد کرنے واےل موجودہ اقآسبر
 تک توسیع؛ اور 2021دسمبر  17

 100 یا اس ےس زیادہ مسافروں کو ےل جانے ےک قابل کروز جہازوں پر ان پابندیوں کا اطالق جاری رکھنا۔ 

۔RTCان پابندیوں میں براہ راست آمد اور راؤنڈ ٹِرپ کروز )  ( بیھ شامل ہیں

 

 بردار جہازبڑے مسافر 

ٰ نہیں ہ  99بڑے مسافر بردار جہازوں ) یلیانے سفری پابندیوں ےس مستثٹے افراد یک گنجائش ےک ساتھ، مشمویل( کا عملہ آسبر
۔ ایسا کرنے ےک لئ 

ی
ٰ حاصل کرنے درخواست جمع کرانے ہویک یلیا کا سفر کرنے ےس پہےل سفری استثٹے ٰ ساور انہیں آسبر فری استثٹے

۔   پورٹل  کا استعمال کیا جا سکتا ہے

۔ جہاز   جو جہاز کو محفوظ طریقے ےس چالنے ےک لئ درکار ہیں
ی
ٰ دینے پر غور کریں ےک ہم رصف عمےل ےک ایےس ارکان کو یہ استثٹے

یلیا کو اقتصادی طور پر بیھ فائد  کا  ےک  ہ ہونا چاہن۔ دیگر کاموں ےک لئ، جیےس رسوس یا مہمان نوازی ےکےک داخےل ےس آسبر
۔ یلیا ےک کارکنوں کو نوکری پر رکھا جانا چاہنے  لئں آسبر

، بشمول: 
ی
ٰ ےک لئے درخواست ےک ساتھ معاون ثبوت بیھ فراہم کرنے ہوں ےک  آپ کو اپٹے سفری استثٹے

  یلیا کو ہونے واےل اقتصادی  فائدے ےک ثبوت یک تصدیقداخےل یک وجہ اور آسبر
  جہاز کا موجودہ مقا 
  یلیا میں آمد کا مجوزہ مقا

 آسبر
  ے یک مکمل تفصیالت، جس میں ان کو نوکری پر رکھنے یک ٰ یک درخواست میں شامل تما  عمےل اور مالزمیں سفری استثٹے

 وجہ بیھ شامل ہ 
  یں متفقہ مطابق قرنطینیہ کیا جانے گا۔ اس ماس بات یک تصدیق کہ متعلقہ ریاست یا عالقانے حکومت یک ہدایت ےک

۔  انتظامات ےک بارے میں مشورے بیھ شامل ہونے چاہئیں
 متعلقہ ریاست یا عالقانے حکومت یک جانب ےس سپورٹ۔ 

  

 سمندری صنعت

یلیانے ب ، اور انہیں آسبر ٰ ہے رڈر فورس  اسمندری جہاز کا عملہ )کروز جہازوں ےک عمےل کو چھوڑ کر( سفری پابندیوں ےس مستثٹے
۔ ورت نہیں ہے ٰ حاصل کرنے یک رصے  کمشبے یک جانب ےس انفرادی طور پر استثٹے

 : ٰ ٰسمندری جہاز ےک عملہ میں درج ذیل افراد شامل ہیں  مستثٹے

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
https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep
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  یاٹ جہازوں ےک( کو چالتا  کروز اور ُسبر
یلیا یک پانے یک حدود میں ایک تجارنے یا رسکاری جہاز )سوانے وہ عملہ جو آسبر

 چالنے میں مدد کرنے ےک لئے خدمات فراہم کرتا ہے ہے یا اےس 
 سمندری پائلٹ 
 سمندری رسوے کرنے واےل۔ 

 تجارنے جہاز وہ ہے جو درج ذیل رسگرمیوں میں مشغول ہو: 

 تجارنے کاروبار اور مال کا نقل و حمل 
 بندرگاہ اور مرمت یک خدمات یک فراہیم 
 اہم صنعتوں جیےس وسائل یک صنعتوں کو مدد فراہم کرنا 
 سمندری رسوے کرنا۔ 

ٰ حاصل ہے تو، آپ:   اگر آپ کو اس زمرے ےک تحت استثٹے

  یلیا میں داخل ہو سکئے ہیں جہاں آپ ےک پاس مناسب ویزا ہو، اور روانہ ہو سکئے ہیں
 آسبر

  پ کو قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اب بہت ساری ریاستوں
ٓ
یلیانے ریاست اور عالقہ میں ا س آسبر

ُ
مد ہونے ہے ا

ٓ
جہاں آپ یک ا

ے االقوایم بحری  یلیا پہنچنے واےل )ہوانے جہاز ےک ذریےع( بیں اور عالقوں یک جانب ےس یہ الزیم قرار دے دیا گیا ہے کہ آسبر
 ۔دنوں ےک لئے الزیم قرنطینہ میں رہیں  14اپنی آمد ےک پہےل مقام پر عمےل 

 ۔ےک تقاضے  COVID-19سمندری جہاز ےک عمےل ےک لئے مالحظہ کریں 

 

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

