Trabalhadores sazonais
Teste e tratamento para COVID-19
Mesmo se não tiver um visto, ou não tiver certeza sobre a situação do seu visto, você deve seguir as
diretrizes de segurança pública. Se não estiver se sentindo bem, procure atendimento médico e faça o teste
para COVID-19.
Os governos estaduais e territoriais estão oferecendo testes e tratamento gratuitos para COVID-19.


Território da Capital da Austrália



Nova Gales do Sul



Território do Norte



Queensland



Austrália Meridional



Tasmânia



Victoria



Austrália Ocidental

Sou trabalhador sazonal ou faço parte do Programa de Trabalho do
Pacífico
Portadores de visto da subclasse 403 no Programa de Trabalho do Pacífico
Você pode solicitar outro visto subclasse 403 no Esquema de Trabalho do Pacífico no qual você e seu
empregador são endossados pelo Departamento de Assuntos Exteriores e Comércio para participar do
programa. Esse visto permitirá que você permaneça legalmente na Austrália e continue trabalhando até
poder retornar ao seu país de origem.

Portadores de visto da subclasse 403 no Programa Trabalhador Sazonal
Seu visto não pode ser estendido. Porém, o governo australiano introduziu novas medidas para aqueles que
trabalham em setores essenciais em resposta à COVID-19.
Você talvez seja elegível para um Visto de atividade temporária (subclasse 408 - Evento aprovado pelo
governo australiano, AGEE) durante a pandemia de COVID-19, se:


seu visto expirar em até 28 dias



seu visto já expirou há menos de 28 dias



você não pode deixar a Austrália



você está trabalhando em um setor essencial para a COVID-19, como saúde, assistência a idosos e
deficientes, creches ou agricultura e processamento de alimentos.

Esse visto permitirá que você permaneça legalmente na Austrália e continue trabalhando até poder retornar
ao seu país de origem. Os mesmos acordos para o Programa de Trabalhadores do Pacífico e
Trabalhadores Sazonais, incluindo aqueles relacionados aos empregadores, também se aplicam aos vistos.

Trabalho para outro empregador
Trabalhadores no Programa de Trabalhador Sazonal ou no Programa de Trabalho do Pacífico normalmente
só têm permissão para trabalhar para um patrocinador/empregador aprovado, a menos que o Departamento
de Assuntos Internos lhe dê permissão para mudar.
Durante o período da COVID-19, você poderá alternar entre patrocinadores/empregadores aprovados. Se
você precisar alternar entre Patrocinadores / Empregadores aprovados, seu empregador deverá contatar:


Departamento de Educação, Habilidades e Emprego, se você é um trabalhador sazonal



Departamento de Relações Exteriores e Comércio, se você estiver trabalhando no Programa de
Trabalho do Pacífico.

De acordo com esses acertos temporários, os empregadores ainda deverão cumprir todas as leis relevantes
do local de trabalho na Austrália e você continuará a ter os mesmos direitos conforme a lei australiana do
local de trabalho que todos os outros funcionários.

Condições de visto 8503 (sem mais estadia)
Para a subclasse 403 no Programa de Trabalhador Sazonal, durante o período da COVID-19, a condição
8503 (sem mais estadia) agregada ao seu visto será automaticamente revogada para permitir que você
solicite um visto de visto de evento da pandemia de COVID-19.
Você não precisará solicitar a revogação da condição 8503.

Períodos de estadia em vistos existentes
O período de permanência em um visto existente não pode ser prorrogado. O seu visto perderá validade se
você ainda estiver na Austrália no final do período de estada permitido. Se você não puder sair da Austrália
antes do término do seu período de estada, solicite outro visto para permanecer legal até poder deixar a
Austrália.
Você deve discutir as suas circunstâncias com o seu empregador. O Departamento de Educação,
Habilidades e Emprego está trabalhando com empregadores aprovados para oferecer aos trabalhadores
sazonais oportunidades de trabalho contínuo e garantir que eles estejam seguros e tenham apoio.
Você pode ser elegível para o visto de evento da pandemia de COVID-19 se você não puder atender aos
requisitos de outro visto, incluindo um visto de visitante.
Você precisa demonstrar por que não pôde atender aos requisitos de outro visto. Isso pode incluir uma
declaração e evidência de que você não tem acesso a fundos suficientes para pagar uma taxa adicional de
solicitação de visto (VAC).

Requerimentos de quarentena
Todos os portadores de visto devem seguir todas as medidas de saúde contra a COVID-19, incluindo
distanciamento social e autoisolamento.
Os governos territoriais e estaduais são responsáveis pela quarentena e pelo autoisolamento para
portadores de visto que trabalham no setor da agricultura para controlar a disseminação da COVID-19.
O Departamento de Assuntos Internos acata as orientações dos governos estaduais ou territoriais de
cancelamento de visto dos portadores de visto que não seguem as normas de saúde pública sempre que
representarem um risco inaceitável para a saúde.
Informações sobre as leis de cada estado e território podem ser encontradas nos seguintes links:


Território da Capital da Austrália (ACT) - https://www.health.act.gov.au/



Nova Gales do Sul (NSW) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx



Victoria (VIC) - https://www.dhhs.vic.gov.au/



Queensland (QLD) - https://www.health.qld.gov.au/



Austrália Ocidental (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



Território Meridional (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



Território Setentrional (NT) - https://health.nt.gov.au/



Tasmânia (TAS) - https://dhhs.tas.gov.au/

Portadores de visto em dificuldades financeiras
Se não conseguir se sustentar, você deve tomar providências para voltar para casa assim que possível.
Se você não for capaz de pagar suas despesas de moradia imediatas, poderá acessar o valor de até 10,000
dólares australianos da sua aposentadoria australiana isenta de impostos no ano financeiro de 2019-20.

