
 
 
 
 
 

  

 

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 Temporary Skill Shortage 
(Kekurangan Tenaga Terampil Sementara) (sub 
kelas 482) atau visa Temporary Work (Skilled) 
(Pekerjaan Sementara (Terampil)) (sub kelas 457) 

Pemegang visa Kekurangan Tenaga Terampil Sementara dan pemegang visa sub kelas 
457 yang telah dirumahkan tetapi tidak diberhentikan karena COVID-19, akan tetap 
memiliki visa yang valid. Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk memperpanjang 
visa Anda sesuai ketentuan biasanya. 

Perusahaan dapat mengurangi jam kerja Anda tanpa berakibat Anda melanggar ketentuan 
visa Anda. 

Pilihan yang ada jika Anda kehilangan pekerjaan 

Jika Anda telah diberhentikan dan saat ini tidak bekerja, Anda harus mencari majikan lain 
dalam waktu 60 hari atau mengurus kepulangan dari Australia, jika memungkinkan. 

Jika Anda tidak dapat kembali ke negara asal, Anda harus memiliki visa yang masih 
berlaku dan mengikuti nasihat kesehatan Australia jika diperlukan. 

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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Pemegang visa kerja sementara yang saat ini bekerja di sektor penting COVID-19 – 
perawatan kesehatan, perawatan lansia dan disabilitas, perawatan anak, atau pertanian 
dan pengolahan makanan - mungkin memenuhi syarat untuk jalur Kegiatan Disetujui 
Pemerintah Australia untuk visa Aktivitas Sementara (subkelas 408) (Visa peristiwa 
Pandemi COVID-19). 

COVID-19 Visa peristiwa pandemi 

Jika visa sementara Anda akan kedaluwarsa, Anda tidak bekerja di sektor kritis, saat ini 
Anda tidak dapat pulang karena adanya larangan masuk, namun tidak dapat memenuhi 
persyaratan untuk visa lain, Anda mungkin memenuhi syarat untuk Visa untuk Pandemi 
COVID-19 

Anda harus menunjukkan mengapa Anda tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa 
lain. Ini dapat mencakup pernyataan dan bukti bahwa Anda tidak memiliki akses untuk 
mendapat dana yang cukup untuk dapat membayar biaya permohonan visa lebih lanjut 
(visa application charge atau 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

