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ක ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂා කිරීරීස කි ප කිරතික ා  

ඔබට වීසා බලපත්රයක්  ැති  ුවද , ැති ැම් ඔබගේ වීසා බලපත්ර ත්දයක 

සම්බන්ධගයකන් පතහතදිලි ැති ුවද , ඔබ විසින් මහජැ ගසෞඛ්යයක විධාැ නුගමමැයක 

කල යුතුයක. ඔබට නසනීප ැම්, වද ය පපග ්  ලබා ගක වි්-19 සම්බන්ධගයකන් පරීක්ෂා 

කර මන්ැ.  

ප්රාන්ත සහ ගටටරටටර රජයකන් මන්න් ගක වි්-19 සම්බන්ධගයකන් පරීක්ෂා රීරීම සහ 

ප්රි කාර ලබාීමම සිු  ගකග . 

 ඕ් ගේලියකන් කතටලට ට ගටටරටටර 

 නිව් සුව් ගව් ට්  

 ගැා  න් ගටටරටටර 

 ් වීන්් ලන්් 

 සුව් ඕ් ගේලියකා 

 ත් ගම්නියකා 

 වි් ගට ටරයකා 

 ගද් ට න් ඕ් ගේලියකා 

සා පට තාව ාලි  කු ලතා හිඟ වී ා 

බලපත් යක් කි  කි (Temporary Skill Shortage visa) 

(උප ාණ්ඩ 482) කපෝ තාව ාලි   ාජ ාරි 

(කු ලතා) (Temporary Work (Skilled) visa) 

(උප ාණ්ඩ 457) වී ා බලපත් යක් ඇත 

තාදකාලික කුසලතා හිඟ සහ 457 පපකාණ්ඩ වීසා බලප්රධාරීන්ද ගක වි්-19 

ගේතුගදන් තාදකාලිකද දතඩ ැද්දා (stood down) ඇි  ැමුු  ග් දයක නදසන් කර 

ැති ැම් (laid off) ඔුවන්ගේ වීසා බලප්ර දලංගුද පදි ැ නතර සාමාන්යක 

දතඩටලළිගදලද ට යකටග් සියක වීසා බලප්ර ීම ඝ කර ීමම සඳහා ව්යකාපාරදලට නද් ථාද 

ඇත. 

ඔබගේ වීසා ගකාන්ගේසිදලට නුගකූල දැ ආකාරයකට ඔබගේ පතයක මණන් නඩු රීරීමට 

දයාපාරදලට හතරීයකාද ඇත. 

 

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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ඔබකේ රැරීයාව අහිමීවී ඇතිකනම් ඔබට ඇතික වි ල්ප 

ඔබගේ දතඩ ැද්දා  තැට රැරීයකාද්  ැති ද සිටීැම්, දිැ 60්  ඇතුලත ගදැ් 

ග් දාගයක ජකගයකකු ගසායකාමත යුතුයක, ැති ැම්, හතරී නද් ථාදල ඕ් ගේලියකාගදන් 

ටලට්ද යකා යුතුයක.  

ඔබට සියක මව්ිමට යකා ගැාහතරීැම්, දලංගු වීසා බලප්රයක්  පද්දා මත යුතු නතර 

නදශ්යක නද් ථාදලීම ඕ් ගේලියකාගව් ගසෞඛ්යකයක පපග ්  ටලළිපතදියක යුතුයක.  

ගසෞඛ්යකයක රැකදරණ, දගයක දෘේධ සහ ආබාධිත රැකදරණ ගහ  කෘෂික මාන්ත සහ 

ආහාර සතකසීම ආීම තීරණා්මක නංශදල  තැට දතඩ කරැ තාදකාලික වීසා 

බලප්ර  රණ නයක හට  Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian Government 

Endorsed Agreement Event  stream (COVID-19 Pandemic event visa)  වීසා බලප්රයකකට 

නයකු ම් රීරීමට සුු සු ි ියක හතරීයක.  

ක ෝවිඩ්-19 ව ංගත ඉ ව් වී ා බලපත් ය (COVID-19 

Pandemic event visa)   

ඔබගේ තාදකාලික රාජකාරී වීසා බලප්රගේ කාලයක ඉකු්දන්ගන් ැම්, සහ ඔබ 

තීරණා්මක ් ගේ්රයකක රාජකාරී ගැාකරයි ැම්, ඔබට සියක මව්ිමට යකාමට 

ගැාහතරීැම් සහ ගදැ් වීසා බලප්රයකකට නදශ්යකතා සපුරන්ගන් ැති ැම්, ඔබට 

ගක වි්-19 දසංමත ඉසව් වීසා බලප්රයකකට නයකු ම් රීරීමට සුු සුකම් ි ියක හතරීයක.  

ඔබ හට ගදැ් වීසා බලප්රයකකට සුු සුකම් ැති  බද තහුවරු කල යුතුයක. ඔබ හට 

ගදැ් වීසා බලප්රයක්  සඳහා නදශ්යක සුු සුකම් ැත්ග් කුමැ ගේතුද නිසා  

යකන්ැ ගපන්දා දියක යුතුයක. ගමයකට ඔබ විසින් ගදැ් වීසා බලප්රයකකට නයකු ම් රීරීමට 

නදශ්යක මා් තුද සපයකා මතනීමට ප්රමාණද් නරමු  ට ැති  බදට බදට ප්රකාශයක්  

සහ සා් ෂි ි ියක හතක.    

 

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

