Pekerja Musiman
Pemeriksaan dan perawatan COVID-19
Walaupun tidak memiliki visa, atau tidak yakin tentang status visa Anda, Anda harus mengikuti arahan
kesehatan masyarakat. Jika merasa tidak sehat, cari bantuan medis dan periksakan diri atas COVID-19.
Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan pemeriksaan dan perawatan COVID-19 gratis.


Teritori Ibukota Australia



New South Wales



Teritori Utara



Queensland



Australia Selatan



Tasmania



Victoria



Australia Barat

Saya seorang pekerja musiman atau bagian dari Program Buruh Pasifik
Pemegang visa subkelas 403 dalam Program Buruh Pasifik
Anda dapat mengajukan visa subkelas 403 dalam Program Buruh Pasifik lagi jika Anda dan pemberi kerja
Anda diberi izin oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan untuk berpartisipasi dalam program ini.
Dengan visa ini Anda tetap bisa tinggal dengan sah di Australia, dan terus bekerja, sampai Anda dapat
kembali ke negara asal Anda.

Pemegang visa subkelas 403 dalam Program Pekerja Musiman
Visa Anda tidak dapat diperpanjang. Namun, Pemerintah Australia telah memperkenalkan peraturan baru
bagi yang bekerja di sektor kritis dalam menanggapi COVID-19.
Anda mungkin berhak mendapatkan visa Visa jalur Kegiatan Disetujui Pemerintah Australia untuk Aktivitas
Sementara (subkelas 408) (Visa untuk Pandemi COVID-19), jika:


visa Anda akan kedaluwarsa paling lambat 28 hari lagi



visa Anda telah kedaluwarsa, tapi tidak lebih lebih dari 28 hari lalu



Anda tidak boleh keluar dari Australia



Anda bekerja di sektor kritis COVID-19 untuk perawatan kesehatan, perawatan lanjut usia dan
kecacatan, pengasuhan anak, atau pertanian dan pemrosesan makanan.

Dengan visa ini Anda tetap bisa tinggal dengan sah di Australia, dan terus bekerja, sampai Anda dapat
kembali ke negara asal Anda. Program Pekerja Musiman dan pengaturan Skema Perburuhan Pasifik yang
sama, termasuk yang berkaitan dengan pemberi kerja, juga akan berlaku untuk visa baru tersebut.
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Bekerja pada pemberi kerja baru.
Pekerja dalam Program Pekerja Musiman atau Skema Tenaga Kerja Pasifik biasanya hanya diperbolehkan
bekerja untuk satu Sponsor/Pemberi Kerja yang Disetujui, kecuali Departemen Dalam Negeri memberi Anda
izin untuk mengubahnya.
Selama periode COVID-19, Anda akan dapat berpindah antar Sponsor/Pemberi Kerja. Jika Anda perlu
pindah antara Sponsor/Pemberi Kerja yang Disetujui, Anda harus menghubungi:


Departemen Pendidikan, Keterampilan dan Ketenagakerjaan, jika Anda seorang Pekerja Musiman



Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, jika Anda bekerja dalam Program Buruh Pasifik.

Sesuai pengaturan sementara ini, pemberi kerja masih diharuskan untuk mematuhi semua Undang-undang
tempat kerja Australia yang relevan dan Anda akan terus memiliki hak yang sama berdasarkan UU tempat
kerja Australia seperti semua karyawan lainnya.

Ketentuan visa 8503 (Tidak Boleh Tinggal Lebih Lama)
Untuk subkelas 403 dalam jalur Pekerja Musiman, selama periode COVID-19, ketentuan 8503 (Tidak Boleh
Tinggal Lebih Lama) dalam visa Anda akan secara otomatis diabaikan untuk memungkinkan Anda
mengajukan permohonan Visa untuk Pandemi COVID-19.
Anda tidak perlu memohon pengecualian ketentuan 8503.

Masa tinggal untuk visa sekarang
Masa tinggal suatu visa yang sedang berlaku tidak dapat diperpanjang. Visa Anda akan kedaluwarsa jika
Anda masih di Australia pada akhir masa tinggal yang diizinkan. Jika Anda tidak dapat meninggalkan
Australia sebelum masa tinggal Anda berakhir, Anda harus mengajukan permohonan visa lain untuk tetap
tinggal dengan sah sampai Anda dapat keluar Australia.
Anda harus mendiskusikan keadaan Anda dengan pemberi kerja Anda. Departemen Pendidikan,
Keterampilan dan Ketenagakerjaan bekerja dengan Pengusaha yang Disetujui untuk memberikan
kesempatan kerja berkelanjutan kepada pekerja musiman dan memastikan supaya mereka aman dan
mendapat dukungan.
Anda mungkin berhak mendapatkan Visa untuk Pandemi COVID-19 jika Anda tidak dapat memenuhi
persyaratan untuk visa lain, termasuk visa Pengunjung.
Anda harus menunjukkan kenapa Anda tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa lain. Ini mungkin
mencakup pernyataan dan bukti bahwa Anda tidak memiliki akses ke dana yang cukup untuk dapat
membayar biaya permohonan visa lebih lanjut (VAC).

Ketentuan karantina
Semua pemegang visa harus mengikuti semua peraturan kesehatan COVID-19, termasuk jaga jarak dan
karantina diri.
Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggung jawab atas ketentuan karantina dan karantina diri-sendiri
bagi pemegang visa sementara yang bekerja di pertanian untuk menangani penyebaran COVID-19.
Departemen Dalam Negeri menerima rujukan dari pemerintah Negara Bagian dan Wilayah sehingga
pemegang visa yang tidak mengikuti peraturan kesehatan masyarakat dan karantina dapat dipertimbangkan
untuk pembatalan visa, jika mereka membawa risiko kesehatan yang tidak dapat diterima.
Informasi tentang undang-undang untuk setiap Negara Bagian dan Wilayah dapat ditemukan di tautan
berikut:


Teritori Ibukota Australia (ACT) - https://www.health.act.gov.au/
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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/



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



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



Teritori Utara (NT) - https://health.nt.gov.au/



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

Pemegang visa yang mengalami kesulitan keuangan
Jika Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri, Anda harus mengurus kepulangan ke negara Anda jika
memungkinkan.
Jika Anda tidak dapat memenuhi biaya hidup dalam jangka pendek, Anda mungkin dapat mengakses hingga
$10.000 dari dana pensiun Australia Anda dan ini bebas pajak untuk tahun keuangan 2019-20.
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