ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਹਰੇਕ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਦ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਾਨੰ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋ ੜਾਂ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਹ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਵਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਹਾਨੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜੰ ਨਹਾਂ
ਦੀ ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਝ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੰ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ
ਵਾਧ ਛੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੰ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ। ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਜਰਮਾਵਨਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੁੱ ਚ
ਕੈਦ ਅਤੇ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਜਰਮਾਨੇ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਹਾਨੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਵਧਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵੁੱ ਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:


ਂ ਰੀ) ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਫਾਰਮ
ਸਰਹੁੱ ਦੀ ਦਾਖਲਾ (ਬਾਰਡਰ ਐਟ੍



ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ



ਤਹਾਡੇ ਪਹੰ ਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ



ਘਰੇਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ।
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੰ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇ।

ਬੁੱ ਚੇ
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਉਸੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਜੋਂ ਵਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ 12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਜਾਂ ਅੰ ਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨੰ
ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱ ਚਾ ਵਬਨਾਂ ਿੀਕਾ ਲਗ ਾਏ ਬਾਲਗ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਿੱ ਚਾ
ਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਸਮੂਹ ਆਉਣ ਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਲਾਜਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਵੁੱ ਚ ਪਹੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਵਵੁੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੰ ਤਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਵੁੱ ਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਵਾਜਾਈ,
ਖੇਤਰੀ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਵਵਭਾਗ ਦੇ COVID-19 ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਵੇਖੋ।

ਂ ਰੀ) ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਫਾਰਮ
ਸਰਹੁੱ ਦੀ ਦਾਖਲਾ (ਬਾਰਡਰ ਐਟ੍
ਕਝ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਧੀਕ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਤਹਾਡੇ ਪਹੰ ਚਣ ਵਾਸਤੇ
ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਤਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਨੰ
ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਵਡਵਜਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸਣਾ (DPD) ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਘਰੇਲ ਯਾਤਰਾ) ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ
ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਘਰੇਲ ਯਾਤਰਾ) ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਪਹੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਚਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਤੁੱ ਕ ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਸਬੰ ਵਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਵਵਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲੁੱਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਵਟ੍ਸ 'ਤੇ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬੁੱ ਚਾ ਵਬਨਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾ ਪਵਰਵਾਰਕ ਸਮਹ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਪਹੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਵਕ ਕਝ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਵਬਨਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਜਾਂ ਅੰ ਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੁੱ ਚੇ ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਦਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ
ਪਹੰ ਚਣ ਦੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁੱ ਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ,
ਬਜਰਗ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਰਹਾਇਸੀ ਸਵਵਧਾਵਾਂ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਸੰ ਭਾਲ ਸਵਵਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਸੰ ਕਟ੍ਕਾਲੀਨ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ)
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ੍ਾਂ ਲਾਗ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਵਜਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੰ ਤਹਾਡੇ ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਤਰੰ ਤ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੇ
ਤਸੀਂ ਪਹੰ ਚੇਗੋ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੰ ਤਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਵੁੱ ਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ।
ਨੋਿ ਕਰੋ ਵਕ ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੁੱ ਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਵਟ੍ਵ) COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹਨ।
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ਘਰੇਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਕਝ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਝ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ਾਂ,
ਗੈਰ-ਜਰਰੀ ਪਰਚਨ ਸਟ੍ੋਰਾਂ, ਵਫਲਮੀ ਥੀਏਟ੍ਰਾਂ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਵਆਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਵਤਮ
ਸੰ ਸਕਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ) ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟ੍ੀਵਕਆਂ ਨਾਲ 'ਪਰੇ' ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇਂ ਤਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 'ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ' ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ ਘਰੇਲ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 'ਪਰੇ' ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਸਟ੍ਰ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਬਣਾਇਆ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਵਵੁੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾ ਮਫਤ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੁੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸਾਮਲ
ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਘਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਯਾਤਰਾ
ਤਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਤਸੀਂ
ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਾਨੰ ਹੋਟ੍ਲ ਵਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵੁੱ ਚ ਰਵਹਣਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਰਵਹਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ, ਤਹਾਡੇ ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਵਡ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਬੰ ਵਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ ਲੋ ੜਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
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