Τι πρέπει να κάνω πριν ταξιδέψω
Πριν ταξιδέψετε στην Αυστραλία θα πρέπει να συμπληρώσετε την Ταξιδιωτική Δήλωση
Αυστραλίας [Australia Travel Declaration].

Εξέταση COVID-19 πριν την πτήση αναχώρησης
Για ταξίδι στην Αυστραλία ή για διέλευση μέσω αυτής, απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα
μοριακής εξέτασης COVID-19 Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης [Polymerase Chain
Reaction] (PCR). Εκτός αν ταξιδεύετε με πτήση χωρίς καραντίνα από τη Νέα Ζηλανδία,
πρέπει να προσκομίσετε στην αεροπορική σας εταιρεία αρνητική εξέταση COVID-19 PCR
εντός 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη πτήση της αναχώρησής σας.
Πρέπει να φοράτε μάσκα σε όλες τις διεθνείς πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
αεροδρομίων. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις εξέτασης πριν από την
αναχώρηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του
Υπουργείου Υγείας.

Επιπρόσθετες απαιτήσεις
Μπορεί να χρειαστείτε επίσης:




ισχύουσα βίζα για να εισέλθετε στην Αυστραλία
εξαίρεση από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Αυστραλίας
άδεια για να εισέλθετε σε πολιτεία ή επικράτεια της Αυστραλίας.

Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στο αεροδρόμιο κατά το checkin και κατά την άφιξή σας στην Αυστραλία.

Καραντίνα
Οι ταξιδιώτες προς την Αυστραλία (συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλών υπηκόων),
εκτός αν ταξιδεύουν με πτήση χωρίς καραντίνα από τη Νέα Ζηλανδία, όταν αφιχθούν
πρέπει:



να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες σε καθορισμένη εγκατάσταση στο σημείο
άφιξής τους·
να συμπληρώσουν όλες τις σχετικές δηλώσεις και έντυπα ώστε να μπορούμε να
κανονίσουμε την καραντίνα τους· και
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να υποβληθούν σε ιχνηλάτηση επαφών, σε περίπτωση θετικού κρούσματος
COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Συστάσεις για τον Κορωνοϊό (COVID-19) για
ταξιδιώτες εξωτερικού. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε για τα έξοδα της καραντίνας
σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις καραντίνας, επικοινωνήστε με
το αρμόδιο υπουργείο υγείας της πολιτείας ή της επικράτειας.

Αυστραλοί που επιστρέφουν στην Αυστραλία
Εάν είστε Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας που προσπαθείτε να
επιστρέψετε στην Αυστραλία και δεν το έχετε πετύχει, μπορείτε να καταχωρίσετε τα
στοιχεία σας στο Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου (DFAT):
https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
Το DFAT δεν μπορεί να σας εγγυηθεί πτήση στην Αυστραλία, αλλά θα αξιολογήσει τις
προσωπικές περιστάσεις και την επιλεξιμότητά σας για επιβατική πτήση με κυβερνητική
στήριξη.
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