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Pagsusuri at paggamot sa COVID-19 

Kahit na wala kang visa, o hindi sigurado tungkol sa katayuan ng iyong visa, dapat mong 
sundin ang mga tagubilin sa pampublikong kalusugan. Kung masama ang iyong 
pakiramdam, humingi ng medikal na atensyon at magpasuri para sa COVID-19. 

Nag-aalok ang mga gobyerno ng estado at mga teritoryo ng libreng pagpapasuri at 
paggamot sa COVID-19 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

 

Mayroon akong Skilled Regional (Provisional) visa 
(subclasses 489, 491 at 494) 

Pansamantala lamang ang mga visa na ito, na isang posibleng daan para sa 
permanenteng paninirahan, para sa mga may kasanayang manggagawa na gustong 
manirahan at magtrabaho sa rehiyonal na Australia. 

Sinusuportahan ng mga visa na ito ang mga panrehiyong komunidad at negosyo para ma-
access ang mga may kasanayang migrante para tulungan ang mga panrehiyong 
ekonomiya, at para hikayatin ang mga migrante at kanilang mga pamilya na manirahan sa 
mga panrehiyong komunidad. 

Mga palugit kaugnay ng COVID-19 

Mula 19 Setyembre 2020, magagamit na ng mga inaasahang kwalipikadong aplikante ng 
Skilled Regional (subclass 887) visa ang mga palugit kaugnay ng COVID-19, na 
naapektuhan ng mga pangyayaring dulot ng pandemyang COVID-19, tulad ng pagsasara 
ng mga hangganan, paghihigpit na ipinatupad sa mga kabuhayan at pagbagsak ng 
ekonomiya. 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga palugit kaugnay ng COVID-19, 
tingnan ang Skilled Regional (subclass 887) visa. 

 

Mga may-ari ng visa na nakararanas ng pinansyal na 
paghihirap 

Kung hindi mo kayang suportahan ang sarili mo, dapat kang mag-ayos ng pag-uwi sa 
bansa ninyo. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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