بیانیه سفر دریایی

نگاه کلی
مسافرانی که از طریق دریایی وارد استرالیا شوند باید یک بیانیه سفر دریایی ( )MTDارائه دهند .شما باید یک  MTDرا
پیش از سفر شدن به کشتی برای سفر به استرالیا پر کنید .شما باید  MTDخود را ظرف  ۳تا  ۱۰روز قبل از سوار شدن به
کشتی ارائه کنید .هنگام پر کردن  ،MTDشما باید:





اطالعات تماس خود ،از جمله یک آدرس ایمیل و شماره تلفن مربوط به دوره ای که در استرالیا هستید را ارائه کنید
وضعیت واکسیناسیون خود را اعالم کنید
تاریخچه سفرهای بین المللی خود در طول  ۱۴روز قبل از ورود به استرالیا را اعالم کنید
یک بیانیه ارائه کنید مبنی بر این که شما از الزامات قرنطینه و آزمایش در ایالت یا قلمرویی که وارد آن می شوید و
مجازات عدم پیروی از آنها اطالع دارید.

توجه :پیش از پر کردن  MTDخود ،تمام سایر الزامات سفر در مورد استرالیا را چک کنید .برای یک فهرست از تمام
مدارکی که پیش از سفر به آنها نیاز دارید به اطالعات مربوط به مسافران واکسینه شده و مسافران واکسینه نشده مراجعه کنید.
مسافرانی که از طریق دریایی وارد استرالیا شوند باید پیش از سوار شدن به کشتی برای سفر به استرالیا می شوند نیازی به
ارائه یک بیانیه سفر دریایی ( )DPDندارند.
 MDTفقط برای افرادی است که از طریق دریایی به استرالیا می آیند .اگر با هواپیما به استرالیا می آیید ،به جای آن یک بیانیه
مسافر دیجیتال ( )DPDارائه دهید.

مجازات و اعمال قانون
شما باید از بیانیه سفر دریایی ( ) MTDبرای ارائه اطالعات مهم ،از جمله یک بیانیه در مورد وضعیت واکسیناسیون ،قبل از
سفر به کشتی برای سفر به استرالیا استفاده کنید .ارائه این اطالعات یک الزام قابل اجرا است .برای هر فردی که از این الزام
پیروی نکند  ۳۰واحد (جریمه) تنبیه مدنی (که در حال حاضر  ۶۶۶۰دالر استرالیا است) در نظر گرفته خواهد شد .این در
بخش  ۴۶قانون امنیت زیستی  ۲۰۱۵مطرح شده است.
ارائه اطالعات غلط یا گمراه کننده به دولت استرالیا یک تخلف جدی است .اگر محکوم شوید ،حداکثر مجازات  ۱۲ماه حبس
در زندان است.
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ممکن است ایالت ها و قلمروها نیز برای پیروی از دستورات سالمت عمومی مجازاتی اعمال کنند .این ممکن است شامل
الزامات آزمایش ،جدا ماندن از دیگران و قرنطینه باشد .اگر از دستورالعمل های بهداشت عمومی یا هر گونه الزام دیگر پس از
ورود پیروی نکنید ،ممکن است با تنبیه های جدی ،از جمله حبس در زندان و جریمه های سنگین روبرو شوید .این الزامات
ممکن است در کوتاه مدت تغییر کند .برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت الزامات ورود به ایالت و قلمرو مراجعه کنید.
دارندگان ویزای موقت که وارد اس ترالیا می شوند ممکن است ویزایشان لغو شود ،بازداشت و اخراج شوند اگر آنها:




به طور کامل برای اهداف سفر بین المللی طبق الزامات مرزی ورود به استرالیا برای سفر بین المللی واکسینه نشده اند
دارای یک دلیل پزشکی منع کننده واکسن کووید ۱۹-همان طور که توسط دولت استرالیا تعریف شده نیستند
در یک گروه معاف نیستند یا معافیت مسافرتی انفرادی ندارند.

بیانیه خود را تکمیل کنید
شما می توانید بیانیه سفر دریایی ( )MTDخود را از طریق فرم آنالین  MTDپر کنید.
شما باید یک حساب باز کنید که به شما اجازه خواهد داد تا بیانیه های کنونی و آینده را در یک جا مدیریت کنید.

شروع بیانیه تان
نیاز نیست برای  MTDپول پرداخت کنید  -این رایگان است.
پیش از پر کردن بیانیه خود ،اطالعات زیر را آماده داشته باشید:






نام و نوع کشتی
بندرهای خروجی و ورودی
گذرنامه معتبر
سفرهای بین المللی خود در طول  ۱۴روز قبل از ورود به استرالیا
سابقه واکسیناسیون کووید ۱۹-یا مدرک قابل قبولی که نشان می دهد به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید.

هر فرد بزرگسال باید بیانیه خود را پر کند .والدین باید برای هر فرزند زیر  ۱۵سال خود یک بیانیه پر کنند .شما یک ایمیل با
بیانیه پر شده خود دریافت خواهید کرد ،که می توانید آن را چاپ یا دانلود کنید.

سفرهای کروز رفت و برگشت
در مواردی که سفر کروز در استرالیا شروع می شود و به پایان می رسد ،مسافران و خدمه نیازی به پر کردن بیانیه سفر
دریایی ( ) MTDندارند ،به شرط این که در همان اول سفر سوار کشتی شده باشند .این شامل کروزهای داخلی و کروزهای بین
المللی می شود که در استرالیا شروع می شوند و به پایان می رسند.
اگر شما در یک بندر خارجی به یک سفر کروز رفت و برگشت ملحق شدید ،آنوقت باید قبل از ملحق شدن به سفر  MTDرا پر
کنید.

اطالعات برای خدمه دریایی
خدمه دریایی که روی یک کشتی کروز کار می کنند باید قبل از سوار شدن به کشتی عازم استرالیا یک بیانیه سفر دریایی
( ) MTDپر کنند .اگر کشتی شما در سفرش به استرالیا چند توقف دارد ،یک  MTDتنها باید قبل از اولین عزیمت سفر شما پر
شود.
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نیازی نیست یک  MTDتوسط یک فرد که مسئول کشتی است یا خدمه آن است پر شود اگر آنها ارتباطی با مسافران در طول
سفر ندارند و قصد ندارند هنگامی که کشتی در قلمروی استرالیا است از آن پیاده شوند.
خدمه دریایی کشتی های تجاری نیازی به تکمیل  MTDندارند .تمام مسافران کشتی های تجاری ملزم به پر کردن یک MTD
هستند.
نیازی نیست برای کشتی هایی که در داخل استرالیا کار می کنند  MTDپر شود.
تمام خدمه دریایی که با هواپیما وارد استرالیا می شوند تا به کشتی ملحق شوند باید بیانیه مسافر دیجیتال ( )DPDپر کنند ،نه
 .MTDاین به دلیل آن است که  MTDفقط برای افرادی است که از طریق دریایی وارد استرالیا می شوند.

بیانیه سفر دریایی خود را پر کنید
یک بیانیه سفر دریایی ( )MTDپر شده ورود شما به استرالیا را تضمین نمی کند.
پس از ارائه  ، MTDیک ایمیل دریافت خواهید کرد که باید (به صورت چاپی یا الکترونیکی)قبل از سوار شدن به کشتی و
هنگام ورود به استرالیا نشان داده شود .شما همچنین می توانید در حساب  MTDخود به نتیجه دسترسی داشته باشید.
اپراتورهای کشتی نتیجه  MTDشما را قبل از سوار شدن به کشتی بررسی خواهند کرد MTD .شما نتیجه را به یکی از
صورت های زیر نشان خواهد داد:






سبز :اطالعاتی که در بیانیه خود وارد کرده اید حاکی از این است که شما واجد شرایط الزامات واکسیناسیون استرالیا
برای ورود به استرالیا هستید .شما هنوز باید مدارک خود را هنگام  check-inنشان دهید .اپراتورهای کشتی تصمیم
نهایی را در مورد اجازه دادن به شما برای سوار شدن به کشتی خواهند گرفت.
آبی :اطالعاتی که شما در بیانیه خود وارد کرده اید حاکی از این است که ممکن است شما واجد شرایط الزامات
واکسیناسیون استرالیا برای ورود به استرالیا باشید ،با توجه به شرایطی که دارید .ممکن است الزم باشد تا اپراتور
کشتی قبل از سوار شدن شما به کشتی یک سری بررسی های بیشتر انجام دهد.
قرمز :اطالعاتی که در بیانیه خود وارد کرده اید حاکی از این است که شما واجد شرایط الزامات واکسیناسیون استرالیا
برای سفر بین المللی نیستید .شما نمی توانید وارد استرالیا شوید مگر این که یک معافیت از محدودیت های مسافرتی
داشته باشید .اپراتور کشتی نیاز خواهد داشت تا بررسی های بیشتری انجام دهد و تعیین کند شما می توانید وارد کشتی
شوید یا نه.

شما باید تمهیدات سفر و قرنطینه برای تمام ایالت ها و قلمروهایی که می خواهید به آنها سفر کنید یا از آنها عبور کنید را چک
کنید .الزامات برای هر ایالت یا قلمروی استرالیا متفاوت است .برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت الزامات ورود ایالت و
قلمرو مراجعه کنید.

اطالعات بیشتر برای اپراتورهای کشتی
برای اپراتورهای کشتی از جمله اپراتورهای کشتی های کروز ،کشتی های تجاری yacht ،superyacht ،و کستی های
تفریحی ،الزامات بیشتری وجود دارد که باید در مورد آنها آگاه باشند .به قسمت ورود به استرالیا و خروج از آن از طریق
دریایی مراجعه کنید.

حمایت
اگر برای تکمیل  MTDخود به کمک نیاز دارید ،به قسمت سواالت متداول مراجعه کنید.
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