
 
 
 
 
 

  

 

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 saúde 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 

Tenho um visto de Escassez de habilidade 
temporária (subclasse 482) ou visto de Trabalho 
temporário (habilitado) (subclasse 457) 

Portadores de visto de escassez de habilidade temporária e subclasse 457 que foram 
afastados, mas não demitidos, devido à COVID-19 manterão um visto válido. As 
empresas terão a oportunidade de prorrogar o seu visto conforme as disposições normais. 

As empresas poderão reduzir seu horário sem que você viole as condições do seu visto. 

Opções se você perdeu o seu emprego 

Se você foi demitido e está atualmente desempregado, deverá encontrar outro 
empregador em até 60 dias ou tomar providências para deixar a Austrália, se isso for 
possível. 

Se você não puder retornar ao seu país de origem, precisará manter um visto válido e 
seguir os conselhos de saúde da Austrália, quando necessário. 

Os portadores de vistos de trabalho temporário atualmente empregados em setores 
essenciais para a COVID-19, como saúde, assistência a idosos ou agricultura, podem ser 
elegíveis para um visto de Fluxo de eventos endossado pelo governo australiano (visto de 
evento da pandemia de COVID-19) - Visto de atividade temporária(subclasse 408). 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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Visto de evento da pandemia de COVID-19 

Se o seu visto de trabalho temporário expirar, você não estiver trabalhando em um setor 
essencial, não puder voltar para casa devido às restrições de entrada e não puder atender 
aos requisitos para outro visto, ainda poderá se qualificar para o visto de evento evento da 
pandemia de COVID-19. 

Você precisa demonstrar por que não pôde atender aos requisitos de outro visto. Isso 
poderá incluir uma declaração e evidência de que você não tem acesso a fundos 
suficientes para pagar uma taxa adicional de solicitação de visto (VAC). 

 


