Requisitos de chegada por estado e território
Visão geral
Cada estado e território na Austrália tem seus próprios acordos e requisitos de entrada
que devem ser cumpridos. Os requisitos variam em cada estado e território e podem
mudar com pouca antecedência.
Você deve verificar se pode entrar nos estados e territórios para os quais planeja viajar.
Alguns estados e territórios exigem isenções adicionais para viajantes internacionais.
Você pode não ter permissão para entrar ou pode precisar entrar em quarentena. Você é
responsável por sua conformidade com as restrições e exigências de viagem que se
aplicam a você. Se você não cumprir isso, poderá enfrentar penalidades graves, incluindo
prisão e multas significativas.
Você deve prestar atenção a quaisquer requisitos estaduais ou territoriais relacionados a:





formulários de registro de entrada pela fronteira
quarentena
requisitos de teste depois da chegada
exigências de vacinação doméstica.

Pode ser necessário preencher diversos formulários de inscrição ou registro para estados
e territórios.

Crianças
Crianças menores de 12 anos podem viajar sob as mesmas condições que os viajantes
vacinados quando viajam com familiares adultos totalmente vacinados. Crianças com
menos de 12 anos de idade contam como totalmente vacinadas para fins de viagem.
Alguns estados e territórios permitem que crianças de 12 a 17 anos de idade não
vacinadas ou parcialmente vacinadas viajem com um adulto totalmente vacinado.
Se a criança estiver viajando com familiares adultos não vacinados, então todo o
grupo familiar estará sujeito a limites de passageiros e deve atender aos requisitos de
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chegada do estado e território. Pode ser necessário entrar em quarentena. Você deve
verificar isso e quaisquer outros requisitos para todos os estados e territórios pelos quais
transitará e viajará.
Para obter mais informações sobre os limites de entrada de passageiros, consulte o
Departamento de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Regional e Comunicações
em relação à COVID-19 e passageiros.

Formulários de registro de entrada na fronteira
Alguns estados e territórios exigem que os viajantes internacionais preencham formulários
e documentação adicionais antes da chegada. Essas informações ajudam os estados e
os territórios a se prepararem e planejarem sua chegada. Também pode ser necessário
que os estados e os territórios autorizem sua entrada.
Os formulários de registro de estado e de território são complementares à Declaração
Digital de Passageiro (DPD). Você também pode precisar preencher os formulários
adicionais de entrada ou registro para estados ou territórios para os quais viajará depois
de entrar na Austrália (viagem doméstica).

Quarentena
Os estados e os territórios são responsáveis por determinar e gerenciar os requisitos de
quarentena. Você precisa cumprir os requisitos do estado ou território de sua chegada, e
de quaisquer outros estados ou territórios para os quais planeja viajar depois de entrar na
Austrália (viagem doméstica).
Antes de reservar seu voo, verifique todos os requisitos relevantes de quarentena de
estado e território.
Viajantes totalmente vacinados vindos do exterior para a Austrália podem ter acesso a
arranjos de quarentena modificados ou reduzidos. Os requisitos de quarentena podem
mudar com pouca antecedência.
Se a criança estiver viajando com familiares adultos não vacinados, então todo o grupo
familiar estará sujeito à quarentena gerenciada e limites de passageiros em todos os
estados e territórios que visitarem na Austrália.
Em alguns estados e territórios, crianças não vacinadas ou parcialmente vacinadas de 12
a 17 anos que retornarem à Austrália não poderão ir à escola por sete dias após a
chegada. Elas também não poderão visitar outros locais, como creches, residências para
idosos, instalações para deficientes ou hospitais até 14 dias após a chegada. As isenções
aplicam-se a cuidados médicos de emergência. Verifique os requisitos de quarentena do
estado e do território.
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Requisitos do teste para a COVID-19 após a chegada
A maioria dos estados e territórios também exige que você faça um teste para a COVID19 logo após a chegada.
Você também deve verificar os requisitos de todos os estados e territórios pelos quais
transitará e viajará.
Observação: os requisitos de teste após a chegada são complementares ao requisito de
fornecer um teste para a COVID-19 negativo antes da partida do voo para a Austrália.

Exigências de vacinação doméstica
Alguns estados e territórios podem exigir que você esteja "atualizado" com as vacinas da
COVID-19 para acessar alguns locais e serviços (por exemplo, para entrar em
restaurantes, lojas de varejo não essenciais, cinemas, parques de diversões ou participar
de casamentos e funerais).
Mesmo que você cumpra os requisitos de “totalmente vacinado” para entrar na Austrália,
pode não estar em conformidade para situações domésticas.
Os viajantes internacionais que chegam à Austrália são incentivados a acessar o
programa de vacinação de reforço da Austrália para manter a vacinação atualizada.
Todos na Austrália podem receber uma vacina para a COVID-19 gratuitamente, incluindo
portadores de visto australiano.

Viagens de trânsito doméstico na Austrália
Você deverá seguir os requisitos de quarentena no estado ou território em que transitar.
Você pode precisar ficar em um hotel e ser solicitado a pagar por sua estadia enquanto
aguarda seu voo de partida.

Informações adicionais
Para obter mais informações sobre os requisitos de estados e territórios, incluindo
quarentena, testes de COVID após a chegada e padrões nacionais de vacinação,
verifique os requisitos de quarentena de estados e territórios relevantes.
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