Apa yang perlu saya lakukan sebelum berangkat
Sebelum datang ke Australia, Anda harus mengisi Deklarasi Perjalanan Australia.

Tes COVID-19 sebelum keberangkatan
Hasil tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) negatif diperlukan untuk bepergian
ke atau transit melalui Australia. Kecuali jika Anda naik penerbangan bebas karantina dari
Selandia Baru, Anda harus menunjukkan kepada maskapai penerbangan Anda bukti tes
PCR COVID-19 negatif yang dilakukan maksimum 72 jam sebelum jadwal keberangkatan
Anda.
Masker harus dipakai di semua penerbangan internasional, termasuk di bandara. Ada
beberapa pengecualian syarat pengujian pra-keberangkatan. Informasi lebih lanjut
tersedia di situs web Departemen Kesehatan.

Persyaratan tambahan
Anda juga mungkin harus memiliki:




visa yang sah untuk memasuki Australia
pengecualian/pembebasan atas pembatasan perjalanan Australia
ijin memasuki negara bagian atau Australia.

Beberapa dari dokumen ini harus ditunjukkan di bandara saat Anda check-in dan saat
Anda tiba di Australia.

Karantina
Kecuali yang tiba di Australia melalui penerbangan bebas karantina dari Selandia Baru,
semua yang tiba di Australia, (termasuk warga negara Australia) harus:




karantina selama 14 hari di fasilitas yang ditentukan di pelabuhan kedatangan
mereka
mengisi semua pernyataan dan formulir yang relevan sehingga kami dapat
mengurus karantina; dan
melakukan pelacakan kontak, jika Anda positif menderita COVID-19.
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Untuk informasi lebih lanjut, lihat nasihat Coronavirus (COVID-19) untuk pengunjung
internasional. Anda mungkin harus membayar biaya karantina Anda. Untuk informasi
tentang ketentuan karantina, hubungi departemen kesehatan pemerintah negara bagian
atau teritori terkait.

Penduduk Australia yang Kembali
Jika Anda adalah warga negara Australia atau penduduk tetap Australia yang telah
mencoba untuk kembali ke Australia dan tidak dapat melakukannya, Anda dapat
mendaftarkan data Anda ke Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT):
https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
DFAT tidak menjamin bahwa Anda akan mendapat penerbangan pulang, tetapi mereka
akan menilai keadaan serta kelayakan Anda mendapatkan penerbangan komersial yang
difasilitasi pemerintah.
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