ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਤਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਤਿਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੁੱ ਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਲੂੰਘਣ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਪੋਲੀਮੇਰੇਸ ਚੇਨ
ਹਰਐਕਸ਼ਨ (PCR) ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਹਕ ਤਸੀਂ ਹਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਕਆਰੂੰ ਟ੍ੀਨ-ਮਕਤ ਉਡਾਣ
ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਿਾਡੀ ਹਨਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਟ੍ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਸਬਤ ਤਿਾਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
ਿਵਾਈ ਅੁੱ ਹਡਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜਮੀ ਿਨ। ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਕਝ ਛੋਟ੍ਾਂ ਿਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਿੈ।

ਵਾਧ ਲੋ ੜਾਂ
ਤਿਾਨੂੰ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ:


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਲਈ ਜਾਇਜ ਵੀਜਾ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ੍



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ।

ਇਿਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਕਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਵਾਈ ਅੁੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ
ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਿੂੰ ਚਦੇ ਿੋ।
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ਕੁਆਰੂੰ ਟੀਨ
ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਹਕ ਤਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ, ਹਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਕਆਰੂੰ ਟ੍ੀਨ-ਮਕਤ ਉਡਾਣ ਉਪਰ ਆ ਰਿੇ ਿੋ, (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ
ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਲਾਜਮੀ ਇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:


ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿੂੰ ਚਣ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਹਵੁੱ ਚ ਮਨੋਨੀਤ ਸਹਵਧਾ ਹਵਖੇ 14 ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਕਆਰੂੰ ਟ੍ੀਨ



ਸਾਰੇ ਸਬੂੰ ਹਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਆਰੂੰ ਟ੍ੀਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ; ਅਤੇ



COVID-19 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੌਜੇਹਟ੍ਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਤ ਹਵੁੱ ਚ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਲਾਿ ਵੇਖੋ। ਤਿਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਆਰੂੰ ਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਦਸਹਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ
ਜਰਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂੰ ਹਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।

ਵਾਪਸ ਆ ਰਿੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਿੋ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਅਸਮਰੁੱ ਥ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਹਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਹਲਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ
ਹਵਭਾਗ (DFAT) ਕੋਲ ਰਹਜਸਟ੍ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ: https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
DFAT ਤਿਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਗਰੂੰ ਟ੍ੀ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਿ ਤਿਾਡੇ ਹਨੈੱਜੀ ਿਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ
ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
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