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Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο 
COVID-19 

Ακόμα κι αν δεν έχετε θεώρηση εισόδου (βίζα) ή δεν είστε σίγουροι για το καθεστώς της 
βίζας σας, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Εάν αισθάνεστε 
αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και εξεταστείτε για τη νόσο COVID-19. 

Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και επικρατειών προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις και 
θεραπευτική αγωγή για τη COVID-19. 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

 

Έχω βίζα Εξειδικευμένου Εργαζόμενου 
Περιφέρειας (Προσωρινή) [Skilled Regional 
(Provisional) visa] (υποκατηγορίες, 489, 491 και 
494) 

Αυτές οι βίζες είναι προσωρινές βίζες, που πιθανώς μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη 
διαμονή, για εξειδικευμένους εργαζομένους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν στην 
περιφερειακή Αυστραλία. 

Αυτές οι βίζες στηρίζουν τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας να έχουν 
πρόσβαση σε εξειδικευμένους μετανάστες για να βοηθήσουν τις οικονομίες της 
περιφέρειας και να ενθαρρύνουν τους μετανάστες και τις οικογένειές τους να 
εγκατασταθούν στις περιφερειακές κοινότητες. 

 

 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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Παραχωρήσεις λόγω COVID-19 

Από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, θα διατίθενται παραχωρήσεις λόγω COVID-19 σε 
επιλέξιμους υποψήφιους αιτούντες βίζα Εξειδικευμένου Εργαζόμενου Περιφέρειας 
(υποκατηγορία 887), οι οποίοι μπορεί να έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις συνέπειες της 
πανδημίας COVID-19, όπως το κλείσιμο των συνόρων, την επιβολή περιορισμών στις 
επιχειρήσεις και την οικονομική ύφεση 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις παραχωρήσεις λόγω COVID-19 δείτε το βίζα 
Εξειδικευμένου Εργαζόμενου Περιφέρειας (υποκατηγορία 887). 

 

Κάτοχοι βίζας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

Εάν δεν μπορείτε να συντηρήσετε τον εαυτό σας, θα πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για να 
επιστρέψετε στη χώρα σας. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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