O que preciso fazer antes de viajar
Antes de viajar para a Austrália, você deverá preencher a Declaração de Viagem para a
Austrália.

Teste para COVID-19 de pré-embarque
É necessário apresentar o resultado negativo do teste de PCR para COVID-19 ao viajar
ou transitar pela Austrália. A menos que você esteja viajando em um voo sem quarentena
da Nova Zelândia,deverá apresentar à companhia aérea no prazo de 72 horas ou antes
do horário de embarque, o resultado negativo do teste de COVID-19 PCR.
Devem ser usadas máscaras em todos os voos internacionais, incluindo os aeroportos.
Existem algumas isenções para a necessidade de teste antes do embarque. Mais
informações podem ser encontradas no Site do Departamento de Saúde.

Requisitos adicionais
Você também poderá exigir:




um visto válido para entrar na Austrália
uma isenção de restrição de viagem para a Austrália
autorização para entrar nos estados ou territórios australianos.

Alguns desses documentos devem ser apresentados no aeroporto no momento do checkin e na chegada à Austrália.

Quarentena
A menos que você desembarque em um voo sem quarentena da Nova Zelândia, os
passageiros que chegam à Austrália, incluindo cidadãos australianos, devem
obrigatoriamente:




Ficar em quarentena por 14 dias em uma instalação designada no porto de
chegada
preencher todas as declarações e formulários relevantes para que possamos
organizar a quarentena; e
realizar um rastreamento de contatos dos passageiros, para casos de teste positivo
de COVID-19.
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Para mais informações, consulte Coronavirus (COVID-19) recomendações para
passageiros internacionais. Você pode ser obrigado a pagar pelos custos da sua
quarentena. Para saber mais sobre os requisitos de quarentena, entre em contato com
o Departamento de Saúde do Governo do seu estado ou território .

Australianos que estão retornando
Se você é um cidadão australiano ou residente permanente australiano que está tentando
retornar para a Austrália e não conseguiu, você poderá registrar seus dados no
Departamento de Relações Exteriores e Comércio (DFAT):
https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
O Departamento de Relações Exteriores e Comércio não poderá garantir a você um voo
de volta, mas avaliará suas circunstâncias pessoais e elegibilidade para um voo comercial
proporcionado pelo governo.
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