الزامات ورود ایالت و قلمرو
نگاه کلی
هر ایالت و قلمرو در استرالیا تمهیدات و الزامات ورود مربوط به خود را دارد که باید از آنها پیروی کنید.الزامات در هر
ایالت و قلمرو متفاوت است و ممکن است در کوتاه مدت تغییر کند.
شما باید چک کنید آیا می توانید وارد ایالت یا قلمرویی شوید که قصد سفر به آن را دارید .برخی ایالت ها و قلمروها از
مسافران بین المللی معافیت های اضافی می خواهند.
ممکن است به شما اجازه ورود داده نشود ،یا ممکن است نیاز به قرنطینه شدن داشته باشید .شما مسئول پیروی از محدودیت
ها و تمهیدات مسافرتی هستید که در مورد شما صدق می کند .اگر پیروی نکنید ،ممکن است با تنبیه های جدی ،از جمله حبس
در زندان و جریمه های سنگین روبرو شوید.
بویژه ،شما باید به الزامات ایالت و قرنطینه درباره موارد زیر توجه داشته باشید:





فرم های ثبت ورود مرزی
قرنطینه
الزامات آزمایش پس از رسیدن
الزامات واکسیناسیون داخلی

ممکن است نیاز باشد چندین فرم ورود یا ثبت را برای ایالت ها و قلمروها پر کنید.

کودکان
کودکان کمتر از  ۱۲سال می تواند تحت همان تمهیدات مربوط به مسافران واکسینه شده سفر کنند وقتی که با اعضای
بزرگسال کامال واکسینه شده خانواده سفر می کنند .کودکانی که کمتراز  ۱۲سال سن دارند برای اهداف مسافرتی به عنوان
فردی که به طور کامل واکسینه شده است قلمداد می شوند.
برخی ایالت ها و قلمرو ها اجازه می دهند که کودکان  ۱۲-۱۷ساله ای که واکسینه نشده اند یا طور ناقص واکسینه شده اند با
بزرگساالنی که به طور کامل واکسینه شده اند سفر کنند.
اگر یک کودک با اعضای بزرگسال واکسینه نشده خانواده سفر می کند ،تمام گروه خانوادگی ممکن است تابع سقف های
مسافران ورودی شوند و باید الزامات ورود ایالت و قلمرو را چک کنند .ممکن است وارد قرنطینه شوید .شما باید این مورد،
و هر گونه الزامات دیگر را در مورد ایالت ها و قلمروهایی که از آنها عبور یا به آنها سفر می کنید ،چک کنید.
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سقف های مسافران ورودی ،به قسمت کووید ۱۹-و مسافران وزارت زیرساخت ها،
حمل و نقل ،توسعه منطقه ای و ارتباطات مراجعه کنید.

فرم های ثبت نام ورود مرزی
برخی ایالت ها و قلمروها از مسافران بین المللی می خواهند تا قبل از ورود فرم ها و مدارک بیشتری پر کنند .این اطالعات
به ایالت ها و قلمروها کمک می کند تا برای ورود شما برنامه ریزی کنند و آماده شوند .این ممکن است برای صدور اجازه
ورود از سوی ایالت ها و قلمروها برای شما ضروری باشد.
توجه داشته باشید که فرم های ثبت ایالت ها و قلمروها عالوه بر بیانیه مسافر دیجیتال ( )DPDاست .ممکن است الزم باشد تا
فرم های ثبت و ورود بیشتری را برای ایالت ها و قلمروهایی که پس از ورود به استرالیا به آنها سفر می کنید (سفر داخلی)
پر کنید.

قرنطینه
ایالت ها و قلمروها مسئول تعیین و مدیریت الزامات قرنطینه هستند .شما باید از الزمات مربوط به ایالت یا قلمرویی که وارد
آن می شوید ،و ایالت ها و قلمروهایی که پس از ورود به استرالیا به آنها سفر می کنید (سفر داخلی) پیروی کنید.
قبل از این که پرواز خود را رزرو کنید ،اطمینان حاصل کنید که تمام الزامات قرنطینه ایالت و قلمروی مربوطه را چک می
کنید.
مسافران کامال واکسینه شده ای که از خارج از کشور به استرالیا می آیند شاید بتوانند به تمهیدات قرنطینه اصالح شده یا
کوتاهتر دسترسی داشته باشند .این الزامات ممکن است در کوتاه مدت تغییر کند.
اگر کودکی با اعضای بزرگسال خانواده خود که واکسینه نشده اند سفر کند ،آن وقت تمام گروه خانواده تابع سقف های قرنطینه
و مسافرایالت یا قلمرویی از استرالیا خواهند بود که وارد آن می شوند.
توجه داشته باشید که در برخی ایالت ها و قلمروها ،کودکان  12تا  17ساله که واکسینه نشده اند یا به طور ناقص واکسینه
شده اند و به استرالیا برمی گردند اجازه نخواهند داشت تا برای  ۷روز پس از ورود به استرالیا به مدرسه بروند .آنها همچنین
اجازه نخواهند داشت تا  ۱۴روز پس از ورود ،به محل های دیگر از جمله مراکز مراقبت از کودکان ،مراکز مراقبت از
سالمندان ،مراکز مراقبت از معلوالن یا بیمارستان ها بروند .معافیت هایی در مورد مراقبت های پزشکی اضطراری صدق
می کند .قسمت الزامات قرنطینه ایالت و قلمرو را چک کنید.

الزامات آزمایش کووید ۱۹-پس از ورود
بسیاری از ایالت ها و قلمروها شما را ملزم خواهند کرد تا مدت کوتاهی پس از ورود آزمایش کووید ۱۹-دهید.
شما باید الزامات آزمایش در مورد تمام ایالت ها و قلمروهایی که وارد آن می شوید ،از آنها عبور یا به آنها سفر می کنید را
چک کنید.
توجه داشته باشید که الزامات آزمایش پس از ورود عالوه بر الزام ارائه یک نتیجه منفی آزمایش کووید ۱۹-پیش از عزیمت
پرواز شما به سوی استرالیا است.
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الزامات واکسیناسیون داخلی
برخی ایالت ها و قلمروها ممکن است شما را ملزم کنند که 'بروز باشید' در مورد واکسیناسیون کووید ۱۹-خود تا به برخی
محل ها و سرویس ها (برای مثال ،ورود به رستوران ها ،فروشگاه های غیر ضروری ،سالن های تئاتر ،پارک های تفریحی،
شرکت در مراسم عروسی یا خاکسپاری) دسترسی داشته باشید.
حتی اگر واجد شرایط الزامات 'واکسینه شده کامل' برای ورود به استرالیا باشید ،ممکن است هنوز برای وضعیت های داخلی
'بروز' نباشید.
به مسافران داخلی که وارد استرالیا می شوند توصیه می شود تا به برنامه واکسیناسیون تقویت کننده استرالیا دسترسی داشته
باشند تا واکسیناسیون خود را به روز نگهدارند .هر فردی در استرالیا ،از جمله دارندگان ویزا ،می تواند به صورت رایگان
به واکسن کووید ۱۹-دسترسی داشته باشد.

عبور مسافرتی داخلی در استرالیا
شما باید از الزامات قرنطینه ایالت ها یا قلمروهایی که از آنها عبور می کنید ،پیروی کنید .ممکن است الزم باشد تا در یک
هتل اسکان داشته باشید و شاید مجبور به پرداخت هزینه اقامت خود باشید ،در مدتی که منتظر پرواز ورودی خود هستید.

اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد الزامات ایالت و قلمرو ،از جمله قرنطینه ،آزمایش کووید پس از ورود ،و استانداردهای
واکسیناسیون داخلی ،به قسمت الزامات قرنطینه ایالت وقلمرو مربوطه مراجعه کنید.
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