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Pemeriksaan dan perawatan COVID-19 

Meskipun Anda tidak memiliki visa, atau tidak yakin tentang status visa Anda, Anda harus 
mengikuti panduan kesehatan masyarakat. Jika Anda merasa sakit, carilah bantuan medis 
dan jalani pemeriksaan COVID-19. 

Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan pemeriksaan dan perawatan COVID-
19 secara gratis. 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

Saya memiliki visa Kategori Khusus (Special 
Category Visa) 

Warga Selandia Baru dan Australia memiliki pengaturan di mana kita masing-masing 
dapat tinggal dan bekerja di kedua negara tersebut. 

Apakah saya bisa mendapatkan suatu bantuan di Australia? 

Jika Anda adalah warga negara Selandia Baru pemegang SCV yang dilindungi dan 
memenuhi persyaratan kelayakan lainnya, Anda memenuhi syarat untuk semua 
pembayaran kesejahteraan, termasuk pembayaran Job Seeker (Pencari Kerja) dan Job 
Keeper (Pemilik Kerja). 

Jika Anda bukan warga negara Selandia Baru pemegang SCV yang dilindungi dan Anda 
memegang visa TY444, Anda masih memenuhi syarat untuk pembayaran Job Keeper 
melalui perusahaan Anda. 

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


 

 
 

 

 
 Halaman 2 dari 2Special Category Visa - 130121 - Indonesian 

Apa yang dimaksud dengan warga negara Selandia Baru yang 
dilindungi? 

Seorang warga negara Selandia Baru pemegang SCV yang dilindungi adalah orang yang 
termasuk dalam salah satu kelompok berikut: 

 berada di Australia pada tanggal 26 Februari 2001 
 berada di Australia selama 12 bulan dalam 2 tahun sebelum tanggal ini 
 dinilai sebagai pemegang SCV yang dilindungi oleh Services Australia sebelum 26 

Februari 2004. 

Informasi dan nasihat lebih lanjut tentang pemegang SCV yang dilindungi dapat 
ditemukan di situs web Services Australia. 

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