සංචාරය කිරීමට පෙර මම කුමක් කළ යුතුද
ඔබ ඕස්ට්රේලියාව
යුතුය.

ට ව මට රෙර, ඔබ ඕස්ට්රේලියාව ු සංච රක ප්රක යව සම්පූර්ණ කළ

පිටත්වීමට පෙර COVID-19 ෙරීක්ෂණය
ඕස්ට්රේලියාව හරහ ගමන් කිරීම රහෝ සංක්රමණව කිරීම සඳහ COVID-19 රෙ ලියාමරර්ස්ට්
ද ම ප්රතික්රිව (PCR) ෙරීක්ෂණරේ ආස දන රන වු බ ට ප්රතිකලයවක් අ යය රේ. ඔබ
න සීයන්තරවන් නිරරෝධ වන රහිත ගු න් ව නවක ගමන් රන කරන්රන් නම්ප, ඔබ
පිට ව මට නිවමිත රේය ට ෙැව 72 ක් රහෝ ඊට අඩු ක යවක් තුය ගත් COVID-19
PCR ෙරීක්ෂණ ර්ත ක ස ධකව ඔරේ ගු න් සම ගමට යබ දිව යුතුව.
ගු න් රත ටුෙය ඇතුළු සිවලුම ජ තයන්තර ගු න් ගමන් ය මුඛ ආ රණව ෙැළඳීම
අනි ර්වයි. පිටත්ීමට රෙර ෙරීක්ෂණ අ යයත සඳහ වම්ප සහන තිකබීව හැක. ැඩි
විස්ට්තර රසෞඛය රදෙ ර්තරම්පන්තුරේ ර ේ අඩවිරවන් යබ ගත හැකිව.

අමතර අවශ්යතා
ඔබට රම්ප




අ යයයි:

ඕස්ට්රේලියාව ට ඇතුළු ීමට යංගු ීස බයෙත්රවක්
ඕස්ට්රේලියාව රේ සංච රක සීම න් තුළින් ගමන් සහනවක්
ඕස්ට්රේලියාව ු ප්ර න්ත යට රහෝ රේයභූමි යට ඇතුළු ීරම්ප අ සරව.

ඔබ ගු න් රත ටුෙරේ ඇතුලු න විට සහ ඔබ ඕස්ට්රේලියාව
රේඛන සමහරක් ගු න් රත ටුෙරේ ඉදිරිෙත් කළ යුතුව.

ට ෙැමිරණන විට රමම

නිපරෝධායනය
න සීයන්තරවන් නිරරෝධ වන රහිත ගු න් ව නවකින් ඕස්ට්රේලියාව ට
ෙැමිරණන්රනකු රන න ඕස්ට්රේලියාව ට ෙැමිරණන සිවේරයෝම (ඕස්ට්රේලියාව ු
පුර ැසිවන් ද ඇතුළු ) රමව සැපිරිව යුතුව:
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ඔවුන්රේ ෙැමිණීම බ රගන්න රත ටුෙරයන් නම්ප කරන යද ස්ට්ථ නවක දින 14 ක්
නිරරෝධ වනව ීම
නිරරෝධ වනව සංවිධ නව කිරීමට අෙට අද ළ සිවලු ප්රක ය සහ ආකෘතික
සම්පූර්ණ කිරීම; සහ
COVID-19 ආස දනව තහවුරු ර න්රන් නම්ප ඔරේ සම්පබන්ධත රස ව ගැනීමට
රත රතුරු යබ දීම.

ැඩි විස්ට්තර සඳහ ජ තයන්තර සංච රකයින් සඳහ න රක රර න ව රස්ට් (COVID19) උෙරදස්ට් බයන්න. ඔරේ නිරරෝධ වනරේ පිරි ැව දර ගැනීමට සිදු විව හැකිව.
නිරරෝධ වන අ යයත පිළිබඳ ැඩි විස්ට්තර දැනගැනීම සඳහ අද ළ ප්ර න්ත රහෝ
රේයභූමි රජරේ රසෞඛය රදෙ ර්තරම්පන්තු සම්පබන්ධ කර ගන්න.

සිය රටට ෙැමිපණන ඕස්ට්පේලියායාවනව
ඔබ ඕස්ට්රේලියාව ු පුර ැසිරවකු රහෝ ඕස්ට්රේලියාව ු ස්ට්ිර ෙදිංචිකරුර කු නම්ප නැ ත
ඕස්ට්රේලියාව ට ව මට උත්ස හ කරන අතර එව අරෙ රහ සත් ී ඇත්නම්ප, ඔරේ
රත රතුරු විරේය කටයුතු හ ර ළඳ රදෙ ර්තරම්පන්තු (DFAT) තුළ ලියාව ෙදිංචි කළ
හැකිව: https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
DFAT මඟින් ඔබ වලියා රටට ෙැමිණීමට ගු න් ගමනක් සහතිකක කළ රන හැක. නමුත්
ඔවුන් ඔරේ පුේගලියාක තත්ත් ව සයැකිේයට ගනිමින් රජරේ අුග්රහව ඇතික
ණිජ
ගු න් ගමනක් සඳහ ඔරේ සුදුසුකම්ප තක්රස්ට්රු කරතික.
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