Ngành tàu du thuyền
Vào ngày 02 tháng 09 năm 2020 Chính phủ công bố thời kỳ khẩn cấp về an toàn sinh học
cho người theo Đạo luật An toàn Sinh học (Biosecurity Act) 2015 sẽ được gia hạn thêm
ba tháng đối với việc vận hành các tàu du thuyền ở Úc. Điều này bao gồm:



gia hạn đến ngày 17 tháng 12 năm 2021, các biện pháp hiện thời giới hạn các tàu
du thuyền vào lãnh thổ Úc và vào các cảng của Úc; và
tiếp tục áp dụng các lệnh hạn chế này đối với các tàu du thuyền chở 100 khách trở
lên.

Các lệnh hạn chế này bao gồm cả các Du thuyền đến thẳng Úc và các Chuyến Khứ hồi
(RTC).

Tàu chở khách cỡ lớn
Thuỷ thủ đoàn của các tàu chở khách cỡ lớn (lên tới 99 giường) không được miễn các
lệnh hạn chế đi lại của Úc và sẽ cần nộp yêu cầu miễn trừ lệnh hạn chế đi lại trước khi
đến Úc. Điều này có thể được thực hiện thông qua Cổng thông tin Miễn trừ Lệnh hạn chế
Đi lại .
Chúng tôi sẽ chỉ cân nhắc miễn trừ cho thuỷ thủ đoàn cần thiết để điều khiển tàu an toàn.
Việc tàu vào Úc cũng nên đem lại lợi ích kinh tế cho Úc. Các công việc khác, như công
việc dịch vụ hay phục vụ khách, nên được thực hiện bởi công nhân ở Úc.
Quý vị phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ cùng với yêu cầu xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại,
bao gồm:








xác nhận lý do vào Úc và chứng tỏ lợi ích kinh tế đối với nước Úc
địa điểm hiện tại của tàu
địa điểm đề xuất đến Úc
ghi chi tiết đầy đủ về tất cả thuỷ thủ đoàn và nhân viên trong yêu cầu xin miễn trừ
lệnh hạn chế đi lại, bao gồm cả mục đích việc làm của họ
xác nhận rằng việc cách ly kiểm dịch sẽ được thực hiện theo đúng chỉ thị của chính
phủ Tiểu bang hay Vùng lãnh thổ liên quan. Điều này nên bao gồm hướng dẫn về
các sắp đặt đã thoả thuận.
hỗ trợ của chính phủ Tiểu bang hay Vùng lãnh thổ liên quan.
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Ngành hàng hải
Thuỷ thủ đoàn trong ngành hàng hải (không bao gồm thuỷ thủ đoàn trên các Tàu Du
thuyền) được miễn trừ các lệnh hạn chế đi lại, và không cần phải có giấy miễn trừ cá nhân
của Ngài Uỷ viên Lực lượng Biên phòng Úc.
Thuỷ thủ đoàn trong ngành hàng hải được miễn trừ bao gồm:





thuỷ thủ đoàn vận hành hoặc cung cấp dịch vụ để hỗ trợ việc vận hành tàu thương
mại (không bao gồm tàu du thuyền và tàu siêu du thuyền) hay tàu của chính phủ
trong phạm vi vùng biển Úc
hoa tiêu hàng hải
thanh tra hàng hải

Tàu thương mại là tàu tham gia vào việc:





kinh doanh thương mại và vận chuyển hàng hoá
cung cấp các dịch vụ ở cảng và dịch vụ bảo dưỡng
hỗ trợ cho các ngành quan trọng như các ngành tài nguyên thiên nhiên
thanh tra hàng hải.

Nếu được miễn trừ theo tiêu chuẩn này, quý vị có thể:



vào Úc khi quý vị có thị thực phù hợp, và rời Úc
cần cách ly kiểm dịch ở Tiểu bang và Vùng lãnh thổ Úc tại nơi quý vị đến. Hiện nay
nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ đòi hỏi thuỷ thủ đoàn ngành hàng hải quốc tế đến
Úc (bằng máy bay), phải thực hiện 14 ngày cách ly kiểm dịch bắt buộc tại cảng
đến đầu tiên.

Xem các yêu cầu về COVID-19 đối với thuỷ thủ đoàn ngành hàng hải.
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