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 COVID19 secara gratis.









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

Pemeriksaan medis imigrasi di Victoria
Sehubungan adanya peraturan pembatasan lanjutan COVID-19, semua Pemeriksaan
Medis Imigrasi dihentikan sementara di Victoria. Hal ini akan ditinjau ulang sesuai
pengumuman kesehatan masyarakat lebih lanjut.

Saya memiliki visa Kerja dan Liburan (Working
Holiday Maker atau WHM)
Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Maker atau WHM) tidak dapat diperpanjang.
Akan tetapi, jika Anda telah menyelesaikan tiga atau enam bulan ‘pekerjaan tertentu‘di
Australia, Anda mungkin dapat mengajukan permohonan WMH ke-2 dan ke-3.
Lihat persyaratan pekerjaan yang ditentukan untuk informasi lebih lanjut.
Pemegang WHM sekarang dapat menggunakan pekerjaan penting COVID-19 di sektor
kesehatan dan medis yang dilakukan di mana saja di Australia setelah 31 Januari 2020
sebagai 'pekerjaan yang ditentukan' untuk mengajukan visa WHM ke-2 atau ke-3. Untuk
informasi lebih lanjut lihat berita terbaru.
Jika tidak memenuhi syarat untuk visa WHM kedua atau ketiga dan Anda tidak sedang
bekerja di sektor penting untuk COVID-19, Anda harus mengajukan permohonan untuk
visa lain. Hal ini supaya Anda dapat tetap tinggal sah sampai Anda dapat kembali ke
negara asal Anda. Pertanian, pemrosesan makanan, perawatan kesehatan dan medis,
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perawatan lanjut usia dan disabilitas dan perawatan anak adalah sektor-sektor penting
untuk COVID-19.
Tergantung pada keadaan Anda, Anda mungkin memenuhi syarat untuk visa Pengunjung
(sub kelas 600).
Untuk mendapatkan visa baru, Anda harus memenuhi persyaratan visa tersebut, termasuk
batasan usia, bahasa Inggris, persyaratan kesehatan dan perilaku baik.

Mengajukan visa WHM ke-2 atau ke-3
Anda mungkin memenuhi syarat mendapatkan visa Kerja dan Liburan ke-2 atau ke-3 (sub
kelas 417) atau visa Kerja dan Liburan (sub kelas 462). Cari tahu apakah Anda memenuhi
syarat dan cara pengajuannya di situs web Departemen:





Visa Liburan dan Kerja Ke-2 (sub kelas 417)
Visa Liburan dan Kerja Ke- 3 (sub kelas 417)
Visa Liburan dan Kerja Ke-2 (sub kelas 462)
Visa Liburan dan Kerja Ke-3 (sub kelas 462)

Anda harus mengajukan visa baru sebelum visa Anda saat ini kedaluwarsa. Anda
mungkin memenuhi syarat mendapatkan visa bridging supaya Anda dapat tetap tingal
dengan sah sampai keputusan atas permohonan visa Anda dikeluarkan.

Ketentuan visa 8547 - batasan kerja enam bulan dengan satu pemberi
kerja
Pemegang WHM dapat mengerjakan segala jenis pekerjaan selama mereka tinggal di
Australia, tetapi ini umumnya terbatas pada pekerjaan enam bulan dengan satu pemberi
kerja, kecuali Departemen telah memberikan izin untuk bekerja dengan pemberi kerja
yang sama selama lebih dari enam bulan
Pemegang visa kerja dan liburan yang bekerja di sektor penting, seperti pertanian,
pengolahan makanan, perawatan kesehatan dan medis, perawatan lansia, perawatan
disabilitas, dan perawatan anak memiliki izin dari Departemen untuk bekerja pada pemberi
kerja yang sama selama lebih dari enam bulan.

Saya bekerja di sektor kritis
Pemegang WHM sekarang dapat menghitung pekerjaan penting COVID-19 di sektor
kesehatan dan medis yang dilakukan di mana saja di Australia setelah 31 Januari 2020
sebagai 'pekerjaan yang ditentukan' untuk mengajukan visa WHM ke-2 atau ke-3. Untuk
informasi lebih lanjut lihat berita terbaru.
Pemegang WHM yang bekerja di sektor-sektor penting ini yang tidak memenuhi syarat
untuk visa WHM ke-2 atau ke-3, dan tidak dapat kembali ke negara asalnya, dapat
mengajukan permohonan lewat jalur Kegiatan Disetujui Pemerintah Australia untuk Visa
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Aktivitas Sementara (subkelas 408) (visa peristiwa Pandemi COVID-19). Tidak akan
dikenakan biaya permohonan.
Dengan visa ini Anda tetap bisa tinggal di Australia, dan terus bekerja, sampai Anda dapat
kembali ke negara asal Anda.
Lihat persyaratan pekerjaan yang ditentukan untuk informasi lebih lanjut.

Pemegang visa yang mengalami kesulitan keuangan
Jika Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri, Anda harus mengurus kepulangan Anda.
Jika Anda tidak dapat memenuhi biaya hidup Anda sekarang, Anda mungkin dapat
menarik hingga $10.000 dana bebas pajak dari dana pensiun Australia Anda pada tahun
keuangan 2019-20.
Silakan merujuk ke halaman web Halaman web Australian Taxation Office (Kantor
Perpajakan Australia) tentang akses lebih dini ke superannuation

COVID-19 Visa peristiwa pandemi
Jika visa WHM Anda akan kedaluwarsa, Anda sedang tidak bekerja di sektor kritis, saat ini
Anda tidak dapat pulang karena larangan perjalanan, namun tidak dapat memenuhi
persyaratan untuk visa lain, Anda mungkin memenuhi syarat untuk Visa peristiwa
Pandemi COVID-19 . Anda harus menunjukkan mengapa Anda tidak dapat memenuhi
persyaratan untuk mendapat visa lain. Ini dapat mencakup pernyataan dan bukti bahwa
Anda tidak memiliki akses untuk mendapat dana yang cukup untuk dapat membayar biaya
permohonan visa lain (visa application charge atau VAC).
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