کارهایی که باید پیش از سفر انجام دهم
پیش از این که به استرالیا سفر کنید ،باید بیانیه سفر استرالیا را تکمیل کنید.

آزمایش کووید 19-پیش از عزیمت
نتیجه منفی آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRبرای سفر به استرالیا یا عبور از آن مورد نیاز خواهد بود .به استثنای
سفر با یک پرواز بدون قرنطینه از نیوزیلند ،مدرک نتیجه منفی آزمایش کووید PCR 19-باید به شرکت هواپیمایی ارائه شود
که  72ساعت یا کمتر قبل از زمان عزیمت برنامه ریزی شده ،داده شود.
در تمام پروازهای بین المللی ،از جمله در فرودگاه ها باید ماسک پوشیده شود .برخی موارد استثنا در مورد الزامات آزمایش
پیش از عزیمت وجود دارد .برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به وبسایت وزارت بهداشت مراجعه کنید.

الزامات بیشتر
ممکن است همچنین به موارد زیر نیاز داشته باشید:




یک ویزای معتبر برای ورود به استرالیا
یک معافیت از محدودیت های مسافرتی استرالیا
اجازه ورود به ایالت ها یا قلمروهای استرالیا

برخی از این مدارک باید در فرودگاه هنگام  check-inو هنگام ورود به استرالیا ارائه شوند.

قرنطینه
به استثنای افرادی که با یک پرواز بدون قرنطینه از نیوزیلند وارد استرالیا می شوند ،مسافران استرالیا (از جمله شهروندان
استرالیا) باید:




برای  14روز در یک مرکز تعیین شده در شهری که وارد آن می شوند قرنطینه شوند
تمام بیانیه ها و فرم های مربوطه را تکمیل کنند تا بتوانیم قرنطینه را هماهنگ کنیم ،و
ردیابی تماس ها را در صورت گزارش یک مورد کووید ۱۹-مثبت انجام دهیم.

برای کسب اطالعات بیشتر ،به قسمت توصیه کروناویروس (کووید )۱۹-برای مسافران بین المللی مراجعه کنید .ممکن است
الزم باشد هزینه های قرنطینه خود را پرداخت کنید .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد الزامات قرنطینه با وزارت بهداشت
ایالت یا قلمروی مربوطه تماس بگیرید.
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استرالیایی هایی که می خواهند بازگردند
اگر شهروند استرالیا یا دارای اقامت دائم استرالیا هستید و سعی داشته اید تا به استرالیا برگردید ولی موفق نشده اید ،می توانید
اطالعات خود را در وزارت امور خارجه و بازرگانی ( )DFATثبت کنید:
https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
 DFATنمی تواند تضمین کند که پروازی به سوی خانه خواهید داشت ،اما شرایط شخصی شما و واجد شرایط بودن شما را
برای یک پرواز تجاری هماهنگ شده توسط دولت ارزیابی خواهد کرد.
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