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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 Ειδικής Κατηγορίας [Special Category 
visa] 

Έχουν γίνει ρυθμίσεις για Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς που τους επιτρέπουν να 
διαμείνουν και να εργαστούν στη χώρα του καθενός. 

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε τυχόν στήριξη στην Αυστραλία; 

Εάν είστε προστατευόμενος Νεοζηλανδός υπήκοος με βίζα SCV και ικανοποιείτε άλλες 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, θα είστε επιλέξιμος για όλες τις πληρωμές κοινωνικής 
πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών Job Seeker και Job Keeper. 

Εάν δεν είστε προστατευόμενος Νεοζηλανδός υπήκοος με βίζα SCV και έχετε βίζα TY444, 
θα είστε πάλι επιλέξιμος/η για τις πληρωμές Job Keeper μέσω του εργοδότη σας. 

 

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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Ποιος θεωρείται προστατευόμενος Νεοζηλανδός υπήκοος; 

Ένα άτομο θεωρείται προστατευόμενος Νεοζηλανδός υπήκοος κάτοχος βίζας SCV εάν 
εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες ομάδες: 

 ήταν στην Αυστραλία στις 26 Φεβρουαρίου 2001 
 ήταν στην Αυστραλία για 12 μήνες τα 2 χρόνια αμέσως πριν απ' αυτή την 

ημερομηνία 
 αξιολογήθηκε ως προστατευόμενος κάτοχος βίζας SCV από τη Services Australia 

πριν τις 26 Φεβρουαρίου 2004. 

Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τους προστατευόμενους κατόχους 
βίζας SCV μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Services Australia. 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder
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