سفر بدون قرنطینه بین استرالیا و نیوزیلند از ساعت  21:59به وقت استاندارد شرقی استرالیا در روز  18آوریل  2021از
سر گرفته خواهد شد .تمام مسافرانی که برای مدت 14روز در استرالیا یا نیوزیلند بوده اند می توانند بدون نیاز به قرنطینه از
طریق هوایی به استرالیا یا نیوزیلند سفر کنند ،بدون این که نیاز باشد برای معافیت مسافرتی تقاضا کنند.
این شامل مسافرانی می شود که تمام  14روز را در یکی از این کشورهای منطقه مسافرتی ایمن گذرانده اند ،یا افرادی که
بین این دو کشور سفر کرده اند و در حال بازگشت ظرف  14روز می باشند.
تمام افراد ساکن استرالیا یا نیوزیلند (از جمله اتباع خارجی) می توانند از سفر بدون قرنطینه استفاده کنند ،مادامی که الزامات
مربوط به سالمت ،مهاجرت و سایر امور استاندارد مرزی را برآورده کنند.
تمام مسافران باید این تمهیدات را در محل ورود خود و محل مقصد نهایی خود چک کنند چرا که ممکن است در برخی شرایط
خاص ،الزامات قرنطینه اعمال شود.
الزامات سالمت و مهاجرت نیوزیلند در وبسایت آنها موجود است :الزامات سفر بدون قرنطینه به نیوزیلند
برای کسب اطالعات بیشتر ،به وزارت بهداشت دولت استرالیا مراجعه کنید:توصیه کروناویروس (کووید )19-برای مسافران
بین المللی
توجه :هر گونه تغییر در وضعیت کووید 19-در استرالیا و نیوزیلند می تواند منجر به توقف یا به تعلیق درآمدن تمهیدات سفر
بدون قرنطینه بدون اخطار شود .شما مسئول مدیریت هرگونه اختالل در برنامه های سفر خود هستید ،از جمله اگر بازگشت
شما به استرالیا به تاخیر بیفتد.

شهروندان نیوزیلند در خارج از نیوزیلند
سفر بدون قرنطینه در مورد شهروندان نیوزیلندی که در خارج از نیوزیلند هستند یا در طول  14روز قبل از زمان برنامه
ریزی شده برای عزیمت به استرالیا در نیوزیلند نبوده اند اعمال نمی شود.

مناطق شیوع کووید 19-در نیوزیلند
برای مشاهده فهرست محل هایی در نیوزیلند که نگران کننده هستند به صفحه بیانیه مسافرتی استرالیا مراجعه کنید .اگر شما
در زمان های مشخص شده در هر کدام از این محل ها بوده اید ،باید این را در بیانیه مسافرتی استرالیا اعالم کنید.

سفر بدون قرنطینه از نیوزیلند به استرالیا
پیش از این که به استرالیا سفر کنید ،باید حداقل 72ساعت قبل از عزیمت به سوی استرالیا بیانیه سفر استرالیا را تکمیل کنید.
بیانیه سفر استرالیا اطالعات تماس شما در استرالیا ،مشخصات پرواز ،الزامات قرنطینه و وضعیت سالمت شما را جمع آوری
می کند.
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این اطالعات به دولت استرالیا کمک می کند تا (در صورت لزوم) تمهیدات قرنطینه شما را تعیین کند و همچنین به اداره های
بهداشت مربوطه اجازه می دهد تا در صورت مثبت بودن آزمایش کووید 19-کسی که با او سفر کرده اید با شما تماس بگیرند.
اگر از طریق هوایی وارد استرالیا می شوید ،و قبل از سفر برای  14روز یا بیشتر در استرالیا یا نیوزیلند بوده اید ،نیازی
نیست برای یک معافیت از محدودیت های مسافرتی استرالیا تقاضا کنید .شما به صورت خودکار معاف هستید.
نیازی نیست شهروند نیوزیلند باشید برای این که بدون قرنطینه از نیوزیلند به استرالیا سفر کنید اگر دارای معیارهای باال
باشید ،اما برای ورود به استرالیا به یک ویزای معتبر نیاز خواهید داشت .شهروندان نیوزیلند نیازی به تقاضا برای یک ویزا
قبل از آمدن به استرالیا ندارند .اگر واجد شرایط باشند ،آنها می توانند در بدو ورود یک ویزای گروه ویژه (زیرگروه
 )SCV()444دریافت کنند.
شما باید پیش از سفر به استرالیا برای یک معافیت مسافرتی تقاضا کنید اگر:



کمتر از  14روز قبل از زمان برنامه ریزی شده برای عزیمت در استرالیا یا نیوزیلند بوده اید (از جمله مسافرانی
که در حال عبور از نیوزیلند هستند) ،یا
قصد دارید از طریق دریایی به استرالیا بیایید.

سفر بدون قرنطینه از استرالیا به نیوزیلند
نیاز نیست برای سفر بدون قرنطینه از استرالیا به نیوزیلند یک شهروند استرالیا یا دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشید ،اگر
دارای معیارهای باال باشید .اما باید پیش شرط های سالمت دولت نیوزیلند را داشته باشید و تمام الزامات استاندارد مهاجرتی،
گمرکی و امنیت زیستی اعمال خواهد شد.

سفر از استرالیا به نیوزیلند :الزامات معافیت مسافرتی
اگر مستقیما به نیوزیلند سفر می کنید و درست پیش از تاریخ عزیمت تان کمتر از  14روز در استرالیا یا نیوزیلند بوده اید،
شما نیاز ندارید برای معافیت از محدودیت های مسافرتی استرالیا* تقاضا کنید .شما به صورت خودکار معاف هستید.
*شهروندان استرالیا و دارندگان ویزای اقامت دائم نیاز خواهند داشت پیش از سفر به نیوزیلند برای یک معافیت مسافرتی
خروجی تقاضا کنند اگر:


شما پرواز بعدی از نیوزیلند به یک مقصد خارجی دیگر رزرو کرده اید

.افرادی که از نیوزیلند به یک مقصد بین المللی دیگر سفر می کنند باید آگاه باشند که بازگشت به استرالیا یا نیوزیلند به دلیل
محدودیت های کنونی در مورد تعداد مسافران و محدود بودن پروازها احتماال دشوار خواهد بود
افرادی که می خواهند از نیوزیلند به مقصد بین المللی دیگری سفر کنند و بعد به استرالیا برگردند ملزم خواهند بود:




جواب منفی آزمایش کووید 19-که تا  72ساعت قبل از عزیمت به سوی استرالیا گرفته شده است
در بدو ورود به هزینه خود وارد یک قرنطینه اجباری  14روزه شوند ،و
هنگامی که در قرنطینه اجباری هستند به طور دوره ای تحت آزمایش قرار گیرند

در حال حاضر ریسک های ناشی از سفر خارجی ،از جمله اختالل احتمالی در بازگشت به استرالیا و از کووید 19-در
بسیاری از کشورها ،همچنان باال است.
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عبور از استرالیا به سوی نیوزیلند
مسافرانی که می خواهند به صورت ترانزیت از استرالیا عبور کنند ،باید بتوانند یک بلیت بعدی برای یک پرواز منطقه قرمز
تهیه کنند که استرالیا را در کمتر از  72ساعت پس از ورود اولیه آنها ترک می کند .اگر یک پرواز منطقه قرمز مناسب
وصل کننده موجود نباشد ،ترانزیت از استرالیا ممکن نخواهد بود .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد عبور از استرالیا می
توانید به صفحه اینترنتی عبور از استرالیا مراجعه کنید.

ورود به استرالیا
مناطق سبز و قرمز در فرودگاه های استرالیا ایجاد شده اند تا اطمینان حاصل شود که مسافرانی که با پروازهای بدون قرنطینه
می آیند ،از مسافرانی که باید تحت قرنطینه  14روزه اجباری قرار گیرند جدا می شوند.
اگر شما با یک پرواز بدون قرنطینه وارد می شوید ،به سوی منطقه سبز هدایت خواهید شد تا تمام روندهای مربوطه در
فرودگاه محل ورود خود در استرالیا را طی کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مسافرانی که با پروازهای بدون قرنطینه می آیند به وبسایت وزارت بهداشت مراجعه
کنید.
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