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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 

Eu tenho um visto de categoria especial 

Os neozelandeses e australianos têm acordos pelos quais cada um de nós pode 
permanecer e trabalhar nos países dos outros, reciprocamente. 

Posso acessar qualquer ajuda na Austrália? 

Se você for um cidadão da Nova Zelândia protegido pelo SCV e atende a outros 
requisitos de elegibilidade, estará qualificado para todos os pagamentos de assistência 
social, incluindo os pagamentos dos subsídios “Job Seeker” e “Job Keeper”. 

Se você não for um cidadão neozelandês protegido pela SCV e tiver um visto TY444, 
ainda será elegível para os pagamentos do subsídio “Job Keeper” por meio do seu 
empregador. 

O que é um cidadão neozelandês protegido? 

Você é uma pessoa neozelandesa protegida pelo SCV que se enquadra em um dos 
grupos a seguir: 

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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 na Austrália em 26 de Fevereiro de 2001 
 na Austrália por pelo menos 12 meses nos 2 anos imediatamente anteriores a essa 

data 
 avaliado como protegido pelo SCV pelo “Services Australia” antes de 26 de 

fevereiro de 2004. 

Mais informações e orientações sobre pessoas protegidas pelo SCV podem ser 
encontradas no website de Serviços da Austrália. 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder
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