Απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες
Επισκόπηση
Κάθε πολιτεία και επικράτεια στην Αυστραλία έχει τις δικές της ρυθμίσεις εισόδου και
απαιτήσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθείτε. Οι απαιτήσεις ποικίλλουν σε
κάθε πολιτεία και επικράτεια και μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Θα πρέπει να ελέγξετε εάν μπορείτε να εισέλθετε στις πολιτείες και τις επικράτειες στις
οποίες σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Ορισμένες πολιτείες και επικράτειες απαιτούν πρόσθετες
εξαιρέσεις για τους ταξιδιώτες εξωτερικού.
Μπορεί να μην σας επιτραπεί η είσοδος ή μπορεί να χρειαστεί να τεθείτε σε καραντίνα.
Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις
απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Εάν δεν συμμορφωθείτε, μπορεί να αντιμετωπίσετε
σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου χρόνου φυλάκισης και αυστηρά πρόστιμα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις πολιτείας ή
επικράτειας που σχετίζονται με:





Έντυπα εγγραφής εισόδου στα σύνορα
καραντίνα
απαιτήσεις τεστ μετά την άφιξή σας
τοπικές απαιτήσεις εμβολιασμού.

Ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε πολλαπλές αιτήσεις εισόδου ή εγγραφής για πολιτείες
και επικράτειες.

Ανήλικοι
Ανήλικοι κάτω των 12 ετών μπορούν να ταξιδέψουν με τις ίδιες ρυθμίσεις όπως οι
εμβολιασμένοι ταξιδιώτες όταν ταξιδεύουν με πλήρως εμβολιασμένα ενήλικα μέλη της
οικογένειας. Ανήλικοι κάτω των 12 ετών θεωρούνται ως πλήρως εμβολιασμένοι για
ταξιδιωτικούς σκοπούς.
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Ορισμένες πολιτείες και επικράτειες επιτρέπουν ανεμβολίαστους ή μερικώς
εμβολιασμένους ανηλίκους 12-17 ετών να ταξιδέψουν με έναν πλήρως εμβολιασμένο
ενήλικα.
Εάν ένας ανήλικος ταξιδεύει με ανεμβολίαστα ενήλικα μέλη της οικογένειας,
ολόκληρη η οικογένεια μπορεί να υπόκειται σε ανώτατα όρια εισερχόμενων
επιβατών και πρέπει ικανοποιούν τις απαιτήσειςτων πολιτειών και των επικρατειών.
Μπορεί να τεθείτε σε καραντίνα. Θα πρέπει να το ελέγξετε αυτό και οποιεσδήποτε άλλες
απαιτήσεις για όλες τις πολιτείες και τις επικράτειες στις οποίες θα διέλθετε και θα
ταξιδέψετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανώτατα όρια εισερχόμενων επιβατών, δείτε
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επικοινωνιών
επιβάτες και COVID-19.

Έντυπα εγγραφής εισόδου στα σύνορα
Ορισμένες πολιτείες και επικράτειες απαιτούν από τους ταξιδιώτες εξωτερικού να
συμπληρώσουν πρόσθετα έντυπα και έγγραφα πριν την άφιξή τους. Αυτές οι πληροφορίες
βοηθούν τις πολιτείες και τις επικράτειες να προετοιμαστούν και να προγραμματίσουν την
άφιξή σας. Μπορεί επίσης να απαιτείται από τις πολιτείες και τις επικράτειες να
εξουσιοδοτήσουν την είσοδό σας.
Να έχετε υπόψη ότι τα έντυπα εγγραφής σε πολιτείες και επικράτειες είναι επιπλέον της
Ψηφιακής Δήλωσης Επιβάτη [Digital Passenger Declaration] (DPD). Μπορεί επίσης να
χρειαστεί να συμπληρώσετε πρόσθετα έντυπα εισόδου ή εγγραφής για πολιτείες ή
επικράτειες στις οποίες ταξιδεύετε αφού εισέλθετε στην Αυστραλία (ταξίδια εσωτερικού).

Καραντίνα
Οι πολιτείες και οι επικράτειες είναι υπεύθυνες να καθορίσουν και να διαχειριστούν τις
απαιτήσεις καραντίνας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις στην πολιτεία ή την
επικράτεια της άφιξής σας, καθώς και με τις πολιτείες και τις επικράτειες στις οποίες
ταξιδεύετε αφού εισέλθετε στην Αυστραλία (ταξίδια εσωτερικού).
Προτού κλείσετε την πτήση σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις σχετικές απαιτήσεις
καραντίνας πολιτειών και επικρατειών.
Πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες που έρχονται στην Αυστραλία από το εξωτερικό μπορεί
να έχουν πρόσβαση σε τροποποιημένες ή μειωμένες ρυθμίσεις καραντίνας. Οι απαιτήσεις
καραντίνας μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εάν ένας ανήλικος ταξιδεύει με ανεμβολίαστα ενήλικα μέλη της οικογένειας, ολόκληρη η
οικογένεια θα υπόκειται σε καραντίνα και σε ανώτατα όρια επιβατών για την πολιτεία ή την
επικράτεια κατά την άφιξη στην Αυστραλία.
Να έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες και επικράτειες, οι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι ανήλικοι ηλικίας 12 έως 17 ετών που επιστρέφουν στην Αυστραλία δεν θα
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μπορούν να πάνε σχολείο για 7 ημέρες μετά την άφιξή τους. Επίσης, δεν θα μπορούν να
επισκεφθούν άλλα μέρη, όπως παιδική φροντίδα, εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων,
εγκαταστάσεις φροντίδας αναπηρίας ή νοσοκομεία έως 14 ημέρες μετά την άφιξη. Ισχύουν
εξαιρέσεις για επείγουσα ιατρική φροντίδα. Ελέγξτε τις απαιτήσεις καραντίνας σε πολιτείες
και επικράτειες.

Απαιτήσεις τεστ COVID-19 μετά την άφιξη
Οι περισσότερες πολιτείες και επικράτειες απαιτούν από εσάς να κάνετε τεστ COVID-19
αμέσως μετά την άφιξή σας.
Θα πρέπει να ελέγξετε τις απαιτήσεις τεστ για όλες τις πολιτείες και τις επικράτειες στις
οποίες θα φτάσετε, θα διέλθετε και θα ταξιδέψετε.
Σημείωση: οι απαιτήσεις σας για τεστ μετά την άφιξη είναι επιπλέον της απαίτησης να
παρουσιάσετε αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 πριν την αναχώρηση της πτήσης σας
για την Αυστραλία.

Τοπικές απαιτήσεις εμβολιασμού
Ορισμένες πολιτείες και επικράτειες μπορεί να απαιτούν να έχετε την «κατάλληλη κάλυψη»
εμβολιασμών κατά της COVID-19 για πρόσβαση σε ορισμένους χώρους και υπηρεσίες
(για παράδειγμα, για είσοδο σε εστιατόρια, μη αναγκαία καταστήματα λιανικής,
κινηματογράφους, πάρκα ψυχαγωγίας ή να παρακολουθήσετε γάμους και κηδείες).
Ακόμα κι αν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις ως «πλήρως εμβολιασμένος(η)» για να εισέλθετε
στην Αυστραλία, μπορεί να μην να έχετε την «κατάλληλη κάλυψη» για τοπικές
περιστάσεις.
Οι ταξιδιώτες εξωτερικού που φτάνουν στην Αυστραλία ενθαρρύνονται να
χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα αναμνηστικών δόσεων εμβολιασμού της Αυστραλίας
προκειμένου να έχουν κατάλληλη κάλυψη με τους εμβολιασμούς τους. Όλοι οι άνθρωποι
στην Αυστραλία μπορούν να λάβουν δωρεάν εμβόλιο κατά της COVID-19,
συμπεριλαμβανομένων των κατόχων Αυστραλιανής βίζας.

Ταξίδια διέλευσης εσωτερικού στην Αυστραλία
Πρέπει να ακολουθήσετε τις απαιτήσεις καραντίνας για τις πολιτείες και τις επικράτειες από
τις οποίες διέρχεστε. Μπορεί να χρειαστεί να μείνετε σε ξενοδοχείο και μπορεί να χρειαστεί
να πληρώσετε για τη διαμονή σας όσο περιμένετε την επόμενη πτήση σας.

Περαιτέρω πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των πολιτειών και επικρατειών,
συμπεριλαμβανομένης της καραντίνας, των τεστ COVID μετά την άφιξή σας και των
τοπικών προτύπων εμβολιασμού, ελέγξτε τις σχετικές απαιτήσεις καραντίνας των
πολιτειών και των επικρατειών.
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