متطلّبات الوصول إلى الواليات واإلقليمين.
نظرة عامة
تفرض ك ّل والية وإقليم في أستراليا ترتيبات ومتطلّبات دخول يجب عليك االمتثال لها .وتختلف المتطلّبات في كل والية وإقليم
وقد تتغيّر خالل مهلة زمنية قصيرة.
يجب عليك التحقّق مما إذا كان بإمكانك دخول الواليات واإلقليمين التي تخطط للسفر إليها .تتطلّب بعض الواليات واإلقليمين
إعفاءات إضافية من المسافرين الدوليين.
قد ال يُسمح لك بالدخول إليها ،أو قد تضطر إلى الخضوع للحجر الصحي .أنت مسؤول عن االمتثال لقيود ومتطلّبات السفر التي
تنطبق عليك .وإذا لم تمتثل لهذه المتطلّبات ،قد تواجه عقوبات خطيرة ،بما في ذلك عقوبة السجن والغرامات الكبيرة.
على وجه الخصوص ،يجب التنبّه إلى أي متطلّبات تفرضها الواليات أو اإلقليمين وتتعلّق بما يلي:





استمارات تسجيل الدخول عبر الحدود
الحجر الصحي
متطلّبات إجراء الفحوص بعد وصولك إليها
متطلّبات التطعيم المحلية.

قد تحتاج إلى إكمال عدّة استمارات دخول أو تسجيل للواليات واإلقليمين.

األطفال
يستطيع األطفال الذين تق ّل أعمارهم عن  12عاما ً السفر وفقا ً لنفس ترتيبات المسافرين الذين أخذوا اللقاح بالكامل عند السفر برفقة
أفراد األسرة البالغين الذين أخذوا اللقاح بالكامل .ويت ّم اعتبار األطفال الذين تق ّل أعمارهم عن  12عاما ً بأنهم أخذوا اللقاح بالكامل
ألغراض السفر.
تسمح بعض الواليات واإلقليمين لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما ً والذين لم يأخذوا اللقاح أو الذين أخذوا اللقاح
جزئيا ً بالسفر مع شخص بالغ أخذ اللقاح بالكامل.
إذا كان الطفل يسافر برفقة أفراد أسرته البالغين الذين لم يأخذوا اللقاح ،عندها قد ت ُطبّق قواعد العدد األقصى من الركّاب
القادمين إلى أستراليا على أفراد األسرة بأكملها ويجب أن يستوفوا متطلّبات الوصول الخاصة بالوالية واإلقليم .قد تحتاج إلى
الخضوع للحجر الصحي .يجب عليك التحقّق من ذلك ومن أي متطلّبات أخرى لجميع الواليات واإلقليمين التي ستعبر ترانزيت
عبرها وتسافر إليها.
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للمزيد من المعلومات حول قواعد العدد األقصى من الر ّكاب القادمين إلى أستراليا ،يُرجى مراجعة صفحة كوفيد 19-والر ّكاب
على الموقع اإللكتروني لوزارة البنية التحتية والنقل والتنمية اإلقليمية واالتصاالت.

استمارات تسجيل الدخول عبر الحدود
تطلب بعض الواليات واإلقليمين من المسافرين الدوليين إكمال استمارة ووثائق إضافية قبل الوصول إليها .وتساعد هذه
المعلومات الواليات واإلقليمين في االستعداد والتخطيط لوصولك .وقد يتطلّب األمر أيضا ً إعطاء الواليات واإلقليمين اإلذن لك
بالدخول.
يُرجى المالحظة أنه يجب إكمال استمارات التسجيل الخاصة بالواليات واإلقليمين باإلضافة إلى إقرار الراكب الرقمي (.)DPD
وقد تحتاج أيضا ً إلى إكمال استمارات الدخول أو التسجيل اإلضافية للواليات أو اإلقليمين التي تسافر إليها بعد دخولك إلى أستراليا
(السفر المحلي).

الحجر الصحي
تتح ّمل الواليات واإلقليمان مسؤولية تحديد وإدارة متطلّبات الحجر الصحي .ويجب عليك االمتثال لمتطلّبات الوالية أو اإلقليم الذي
تصل إليها/إليه ،وتلك التي تخ ّ
طط للسفر إليها بعد دخولك إلى أستراليا (السفر المحلي).
قبل حجز رحلتك ،تأكد من مراجعة جميع متطلّبات الحجر الصحي الخاصة بالواليات واإلقليمين المناسبة.
قد يخضع المسافرون الذين أخذوا اللقاح بالكامل القادمون إلى أستراليا من الخارج لترتيبات الحجر الصحي ال ُمعدّلة أو ال ُمخفّفة.
وقد تتغيّر متطلّبات الحجر الصحي في مهلة زمنية قصيرة.
إذا كان الطفل يسافر برفقة أفراد أسرته البالغين الذين لم يأخذوا اللقاح ،فستُطبّق على أفراد األسرة بأكملها قواعد العدد األقصى
من الر ّكاب باإلضافة إلى قواعد الحجر الصحي للوالية أو اإلقليم الذي يصلون إليه.
يُرجى المالحظة بأنه في بعض الواليات واإلقليمين لن يُسمح لألطفال العائدين إلى أستراليا ،والذين تتراوح أعمارهم بين  12و
 17عاما ً الذين لم يأخذوا اللقاح أو أخذوا اللقاح بشكل جزئي ،بالذهاب إلى المدرسة لمدة  7أيام بعد وصولهم .ولن يتم ّكنوا أيضا ً
من زيارة أماكن أخرى مثل مراكز رعاية األطفال أو مرافق رعاية ال ُمسنّين أو مرافق رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة أو
المستشفيات إال بعد  14يوما ً من تاريخ وصولهم .ولكن تُستثنى حاالت التماس الرعاية الطبية الطارئة .يُرجى مراجعة متطلّبات
الحجر الصحي الخاصة بالواليات واإلقليمين.

متطلّبات إجراء فحوص كوفيد 19-بعد الوصول
تشترط معظم الواليات واإلقليمين إجراء فحص كوفيد 19-فور وصولك إليها.
يجب عليك التحقّق من متطلّبات الفحوص لجميع الواليات واإلقليمين التي ستصل إليها وستعبر ترانزيت عبرها وتسافر إليها.
يُرجى المالحظة بأن متطلبات الفحوص التي يجب أن تجريها بعد الوصول هي باإلضافة إلى متطلّبات تقديم نتيجة فحص كوفيد-
 19سلبية قبل مغادرة رحلتك إلى أستراليا.

متطلّبات التطعيم المحلية
قد تطلب منك بعض الواليات واإلقليمين أن تكون قد أخذت جميع جرعات لقاح كوفيد 19-الالزمة حتى تاريخه للدخول إلى
بعض األماكن والحصول على بعض الخدمات (على سبيل المثال ،للدخول إلى المطاعم أو المتاجر غير الرئيسية أو دور السينما
أو المتنزهات الترفيهية أو حضور حفالت الزفاف والجنازات).
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حتى إذا كنت تستوفي متطلبات "التطعيم الكامل" لدخول أستراليا ،فقد ال تكون قد "أخذت الجرعات الالزمة حتى تاريخه"
للمواقف المحلية.
يت ّم تشجيع المسافرين الدوليين الوافدين إلى أستراليا على الحصول على الجرعة ال ُم ّ
عززة في أستراليا من أجل التأكد من أنهم
أخذوا الجرعات الالزمة حتى تاريخه .ويستطيع أي شخص في أستراليا أخذ لقاح كوفيد 19-مجاناً ،بما في ذلك حاملي التأشيرات
األسترالية.

عبور الترانزيت الداخلي في أستراليا
تمر ترانزيت عبرها .وقد تضطر إلى اإلقامة في فندق ودفع
يجب عليك اتباع متطلّبات الحجر الصحي للواليات أو اإلقليمين التي ّ
تكاليف إقامتك أثناء انتظار رحلة الربط.

معلومات إضافية
للمزيد من المعلومات حول متطلبات الواليات واإلقليمين ،بما في ذلك متطلّبات الحجر الصحي وفحوص كوفيد بعد وصولك،
ومعايير التطعيم المحلية ،تحقّق من متطلبات الحجر الصحي للواليات واإلقليمين المناسبة.
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