
 
 
 
 
 

  

 

Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο 
COVID-19 

Ακόμα κι αν δεν έχετε βίζα (θεώρηση εισόδου), 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 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 Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων 
(υποκατηγορία 482) ή βίζα Προσωρινής Εργασίας 
(Εξειδικευμένου) (υποκατηγορία 457) 

Στους κατόχους βίζας Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων [Temporary Skill Shortage visa] 
και υποκατηγορίας 457  που τους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας [stood down], αλλά 
δεν έχουν απολυθεί λόγω της COVID-19, θα συνεχίσουν να έχουν έγκυρη βίζα. Οι 
επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρατείνουν τη βίζα σας σύμφωνα με τις συνήθεις 
ρυθμίσεις. 

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώσουν τις ώρες σας χωρίς να παραβιάσετε τους όρους 
της βίζας σας. 

Επιλογές αν έχετε χάσει τη δουλειά σας 

Εάν έχετε απολυθεί και τώρα είστε άνεργος/η, θα χρειαστεί να βρείτε άλλο εργοδότη εντός 
60 ημερών ή να κάνετε ρυθμίσεις για να αναχωρήσετε από την Αυστραλία, όπου είναι 
δυνατό. 

Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας, πρέπει να συνεχίσετε να έχετε έγκυρη 
βίζα και να ακολουθήσετε τις υγειονομικές συστάσεις της Αυστραλίας, όπου χρειάζεται. 

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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Οι κάτοχοι προσωρινής βίζας εργασίας που απασχολούνται προς το παρόν σε κρίσιμους 
τομείς σε σχέση με την COVID-19 - υγειονομική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωμένων και 
αναπηρίας, παιδική φροντίδα ή γεωργία και επεξεργασία τροφίμων - μπορεί να είναι 
επιλέξιμοι για Προσωρινή Βίζα Δραστηριότητας [Temporary Activity Visa] (υποκατηγορία 
408) άξονας Εγκεκριμένου Περιστατικού της Αυστραλιανής Κυβέρνησης (βίζα Πανδημικού 
περιστατικού COVID-19). 

Βίζα Πανδημικού περιστατικού COVID-19 

Εάν η προσωρινή βίζα σας εργασίας λήγει, δεν εργάζεστε σε κρίσιμο τομέα, δεν μπορείτε 
να επιστρέψετε στη χώρα σας λόγω περιορισμών εισόδου και δεν μπορείτε να 
ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη βίζα, ενδέχεται ακόμα να είστε επιλέξιμοι για 
βίζα Πανδημικού περιστατικού COVID-19. 

Θα πρέπει να αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη 
βίζα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία υπεύθυνη δήλωση και αποδεικτικά στοιχεία 
ότι δεν έχετε πρόσβαση σε επαρκή χρήματα για να μπορέσετε να πληρώσετε επιπλέον 
Τέλος Αίτησης Βίζας (VAC). 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

