Εποχιακός εργαζόμενος
Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο COVID-19
Ακόμα κι αν δεν έχετε θεώρηση ή δεν είστε σίγουροι για το καθεστώς της θεώρησής σας, πρέπει να
ακολουθήσετε τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και
εξεταστείτε για τη 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

Είμαι Εποχιακός Εργαζόμενος ή συμμετέχω στο Πρόγραμμα Εργατικού
Δυναμικού από τον Ειρηνικό
Κάτοχοι θεωρήσεων υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εργατικού Δυναμικού από τον
Ειρηνικό
Μπορείτε να αιτηθείτε άλλη θεώρηση υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εργατικού Δυναμικού από τον
Ειρηνικό σε περίπτωση που εσείς και ο εργοδότης σας εγκριθείτε από το Υπουργείο Εξωτερικών και
Εμπορίου να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Η θεώρηση αυτή σας επιτρέπει να διαμένετε νόμιμα στην
Αυστραλία και να συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρις ότου μπορέσετε να επιστρέψετε στη χώρα σας.

Κάτοχοι θεωρήσεων υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εποχιακού Εργαζομένου
Η θεώρησή σας δεν μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει εισαγάγει νέα μέτρα για
όσους εργάζονται σε κρίσιμους τομείς σε απόκριση κατά της πανδημίας COVID-19.
Ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι για θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας (Υποκατηγορίας 408) άξονας
Εγκεκριμένου Περιστατικού της Αυστραλιανής Κυβέρνησης (AGEE) (COVID-19 θεώρηση Πανδημικού
περιστατικού), εάν:


η θεώρησή σας θα λήξει σε 28 ημέρες ή λιγότερο



η θεώρησή σας έχει ήδη λήξει, αλλά όχι περισσότερο από 28 ημέρες



δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία

[Please select Protective Marking from the Home Tab]

[Please select Protective Marking from the Home Tab]


εργάζεστε σε κρίσιμο COVID-19 τομέα φροντίδας υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων και αναπηρίας,
παιδικής φροντίδας ή γεωργίας και επεξεργασίας τροφίμων.

Η θεώρηση αυτή σας επιτρέπει να διαμένετε νόμιμα στην Αυστραλία και να συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρις
ότου μπορέσετε να επιστρέψετε στη χώρα σας. Οι ρυθμίσεις του Προγράμματος Εποχιακών Εργαζόμενων
και του Προγράμματος Εργατικού Δυναμικού από τον Ειρηνικό, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν
τους εργοδότες, θα ισχύουν επίσης στη νέα θεώρηση.

Εργασία για άλλο εργοδότη
Στους εργαζομένους στο Πρόγραμμα Εποχιακών Εργαζόμενων και το Πρόγραμμα Εργατικού Δυναμικού
από τον Ειρηνικό, κανονικά επιτρέπεται να εργάζονται μόνο για έναν Χορηγό/Εγκεκριμένο Εργοδότη, εκτός
εάν το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων σας δώσει την άδεια να αλλάξετε.
Όσο διαρκεί η περίοδος της πανδημίας COVID-19, έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε μεταξύ
Χορηγών/Εγκεκριμένων Εργοδοτών. Εάν πρέπει να μετακινηθείτε μεταξύ Χορηγών/Εγκεκριμένων
Εργοδοτών, ο εργοδότης σας πρέπει να επικοινωνήσει με:


το Υπουργείο Παιδείας, Δεξιοτήτων και Απασχόλησης, αν είστε Εποχιακός Εργαζόμενος



το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου, εάν εργάζεστε στο Πρόγραμμα Εργατικού Δυναμικού από
τον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με αυτές τις προσωρινές ρυθμίσεις, οι εργοδότες εξακολουθούν να υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της Αυστραλίας για τους χώρους εργασίας και θα συνεχίσετε να
έχετε τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία για τους χώρους εργασίας όπως και όλοι
οι άλλοι εργαζόμενοι.

Όρος θεώρησης 8503 (Μη Περαιτέρω Διαμονή)
Για την υποκατηγορία 403 του Προγράμματος Εποχιακών Εργαζομένων, όσο διαρκεί η περίοδος της
πανδημίας COVID-19, ο όρος 8503 (Μη Περαιτέρω Διαμονή) που επισυνάπτεται στη θεώρησή σας θα
καταργηθεί αυτόματα για να σας επιτραπεί τα αιτηθείτε COVID-19 θεώρηση Πανδημικού περιστατικού.
Δε θα χρειαστεί να υποβάλλετε αίτηση να παραιτηθείτε από τον όρο 8503.

Περίοδοι διαμονής για τις τρέχουσες θεωρήσεις
Η περίοδος διαμονής για τρέχουσα θεώρηση δεν μπορεί να επεκταθεί. Η θεώρησή σας θα παύσει εάν είστε
ακόμα στην Αυστραλία στο τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής σας. Εάν δεν μπορείτε να
αναχωρήσετε από την Αυστραλία πριν το τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής της θεώρησής σας,
θα πρέπει να αιτηθείτε άλλη για να παραμείνετε νόμιμοι μέχρις ότου μπορέσετε να αναχωρήσετε από την
Αυστραλία.
Θα πρέπει να συζητήσετε τις περιστάσεις σας με τον εργοδότη σας. Το Υπουργείο Παιδείας, Δεξιοτήτων και
Απασχόλησης συνεργάζεται με Εγκεκριμένους Εργοδότες για να παράσχει στους εποχιακούς εργαζομένους
συνεχείς ευκαιρίες εργασίας και να διασφαλίσει ότι είναι ασφαλείς και υποστηρίζονται.
Μπορεί να ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις για COVID-19 θεώρηση Πανδημικού περιστατικού εάν δεν
μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη θεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης
επισκέπτη.
Θα πρέπει να αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη θεώρηση. Αυτό θα
μπορούσε να περιλαμβάνει μια δήλωση και αποδεικτικά ότι δεν έχετε πρόσβαση σε επαρκή χρήματα για να
μπορέσετε να πληρώσετε ένα επιπλέον τέλος αίτησης θεώρησης (VAC).

[Please select Protective Marking from the Home Tab]

[Please select Protective Marking from the Home Tab]
Απαιτήσεις καραντίνας
Όλοι οι κάτοχοι θεωρήσεων πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα υγειονομικά μέτρα για τη νόσο COVID-19,
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της αυτοαπομόνωσης.
Οι κυβερνήσεις των Πολιτειών και των Επικρατειών είναι υπεύθυνες για τις απαιτήσεις καραντίνας και
αυτοαπομόνωσης για τους προσωρινούς κατόχους θεωρήσεων που εργάζονται στη γεωργία για να
διαχειρίζονται τη διασπορά της COVID-19.
Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων δέχεται παραπομπές από κυβερνήσεις πολιτειών και επικρατειών,
ώστε κάτοχοι θεωρήσεων που δεν ακολουθούν τους νόμους δημόσιας υγείας και καραντίνας να μπορούν
κριθούν για ακύρωση θεώρησης, όπου θεωρούνται ότι θέτουν απαράδεκτο κίνδυνο υγείας.
Πληροφορίες για τη νομοθεσία σε κάθε πολιτεία και επικράτεια υπάρχουν στους ακόλουθους συνδέσμους:


Australian Capital Territory (ACT) - https://www.health.act.gov.au/



New South Wales (NSW) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx



Victoria (VIC) - https://www.dhhs.vic.gov.au/



Queensland (QLD) - https://www.health.qld.gov.au/



Western Australia (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



South Australia (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



Northern Territory (NT) - https://health.nt.gov.au/



Tasmania (TAS) - https://dhhs.tas.gov.au/

Κάτοχοι θεωρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
Εάν δεν μπορείτε να υποστηρίξετε τον εαυτό σας, θα πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για να επιστρέψετε στη
χώρα σας.
Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε τα άμεσα έξοδα διαβίωσής σας, ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση έως και $10.000 από την αυστραλιανή επαγγελματική σύνταξή σας [superannuation],
αφορολόγητα, για το οικονομικό έτος 2019-20.
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