ورود به استرالیا و خروج از آن
جدیدترین بروزرسانی
از  ۶ژوئیه  ، ۲۰۲۲نحوه سفر شما به استرالیا و ازآنجا تغییر کرده است .همه مسافران باید اطالع داشته باشند که:






افرادی که وارد استرالیا می شوند نیاز به ارائه مدرک وضعیت واکسیناسیون ندارند.
افرادی که وارد استرالیا می شوند نیازی به تکمیل بیانیه دیجیتال مسافر یا بیانیه سفر دریایی ندارند.
افرادی که از استرالیا خارج می شوند نیاز به ارائه مدرک وضعیت واکسیناسیون نخواهند داشت.
دارندگان ویزا که واکسینه نشده اند نیازی به یک معافیت مسافرتی برای سفر به استرالیا ندارند.
در پروازهایی که به مقصد استرالیا انجام می شود استفاده از ماسک هنوز الزامی است.

مهم است که به یاد داشته باشید که شرکت های هواپیمایی ،اپراتورهای شناورها و سایر کشورها ممکن است الزامات ویژه ای
داشته باشند که مسافران باید از آنها پیروی کنند.

ورود به استرالیا و خروج از آن
وزارت کشور و نیروی مرزی استرالیا به افرادی که می خواهند وارد استرالیا شوند یا از آن خارج شوند توصیه ارائه می
کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید:





ورود به استرالیا
قبل و بعد از ترک استرالیا
عبور از مرز
اسناد مسافرتی.

افرادی که به یک ویزا نیاز دارند پیش از سفر به استرالیا باید اطمینان حاصل کنند که ویزای آنها صادر می شود .برای چک
کردن الزامات ویزای استرالیا ،به این قسمت مراجعه کنید :گزینه های ویزا را بررسی کنید
نیروی مرزی استرالیا توصیه های بیشتری برای افرادی که از طریق دریایی وارد استرالیا می شوند یا آن را ترک می کنند
ارائه می کند.
به شهروندان استرالیا که قصد دارند به خارج از کشور سفر کنند توصیه می شود تا از طریق مراجعه به Smartraveller
توصیه های مسافرتی کنونی را چک کنند.
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وزارت بهداشت توصیه های سالمت در مورد سفر بین المللی و کووید ۱۹-را ارائه می کند.

اطالعات ایالت و قلمرو
هر ایالت و قلمرو در استرالیا تمهیدات و الزامات ورود مربوط به خود را دارد که باید از آنها پیروی کنید .اگر قصد دارید به
استرالیا سفر کنید ،باید الزامات ایالت یا قلمرویی که به آن سفر می کنید را بررسی کنید .این الزامات می تواند شامل آزمایش
کووید ۱۹-پس از ورود به استرالیا یا الزامات واکسیناسیون برای بازدید از برخی محل ها یا کار در برخی شغل ها باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت الزامات ورود به ایالت و قلمرو مراجعه کنید.

برنامه واکسیناسیون استرالیا
هر فردی در استرالیا می تواند به صورت رایگان واکسن کووید ۱۹-را دریافت کند .به مسافران بین المللی که وارد استرالیا
می شوند توصیه می شود تا به بر نامه واکسیناسیون کووید ۱۹-استرالیا استفاده کنند.
برای اطالعات بیشتر به واکسن های کووید ۱۹-مراجعه کنید.

تخفیف ها و عودت های ویزا
به دلیل تاثیرات دوره همه گیری کووید ، ۱۹-یک سری تغییرات در برخی گروه های ویزا ،از جمله در نظر گرفتن دوره های
تخفیف ،لغو و عودت هزینه ها اعمال شدند.
برای اطالعات بیشتر به اطالعات ویزای کووید ۱۹-مراجعه کنید.
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