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Pagpasok at pag-alis sa Australia 
Pinakabagong Update 
 

Ang mga taong pumapasok sa Australia mula mainland China, Hong Kong, at Macau ay 
dapat na magbigay ng negatibong test sa COVID-19 na ginawa 48 oras bago ang araw ng 
pagbiyahe. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang website ng Department of Health 
and Aged Care.  

 

Pagpasok at pag-alis sa Australia 

Nagbibigay ang Department of Home Affairs at ang Ausralian Border Force ng payo para 
sa mga taong naghahangad na pumasok o umalis sa Australia. 

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang: 

• Pagpasok sa Australia 
• Bago at pagkatapos mong umalis sa Australia 
• Pagtawid sa border 
• Mga dokumento sa pagbibiyahe. 

Dapat tiyakin ng mga taong nangangailangan ng visa na naipagkaloob ang kanilang visa 
bago bumiyahe papuntang Australia. Para malaman ang mga kinakailangan sa visa ng 
Australia, tingnan ang: Suriin ang mga opsyon sa visa 

Nagbibigay ang Australian Border Force ng karagdagang payo para sa mga taong 
pumapasok o umaalis sa Australia na sakay ng barko. 

Hinihikayat ang mga mamamayan ng Australia na nagpaplanong bumiyahe sa ibang 
bansa na alamin ang kasalukuyang payo sa pagbibiyahe sa pamamagitan ng pagbisita sa 
Smartraveller.  

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/leaving-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/overview
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.smartraveller.gov.au/
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Nagbibigay ang Department of Health ng payo sa kalusugan na may kinalaman sa 
internasyonal na pagbbiyahe at COVID-19. 

 

Impormasyon sa estado at teritoryo 

May kani-kaniyang kinakailangan ang bawat estado at teritoryo ng Australia na 
kailagangang tugunan. Kung nagpaplano kang bumiyahe papuntang Australia, dapat 
mong alamin ang mga kinakailangan ng estado o teritoryo kung saan ka pupunta. 
Puwedeng kasama sa mga kinakailangan ang pagpapasuri ng COVID-19 pagdating mo sa 
Australia o mga kinakailangan sa pagpapababakuna para makapunta sa ilang partikular 
na lugar o magawa ang ilang partikular na trabaho. 

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang impormasyon ng estado at teritoryo. 

 

Programa sa pagbabakuna ng Australia 

Puwedeng makakuha ng libreng bakuna laban sa COVID-19 ang lahat ng nasa Australia. 
Hinihikayat ang mga internasyonal na biyaherong darating sa Australia na i-access ang 
programa sa pagbabakuna laban sa COVID-19 ng Australia. 

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga bakuna laban sa COVID-19. 

 

Mga pahintulot at refund ng visa 

Dahil sa mga epekto ng pandemyang COVID-19, isinagawa ang ilang pagbabago sa mga 
kategorya ng visa, kasama na ang paglulunsad ng mga panahon ng pahintulot, waiver ng 
bayad, at refund ng visa. 

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang impormasyon sa visa kaugnay ng 
COVID-19. 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
https://www.australia.gov.au/states
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/stay-up-to-date
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information

