
 
 
 
 
 

  

 

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 Temporary Skill Shortage visa 
(subclass 482) o Temporary (Skilled) visa 
(subclass 457) 

Mananatiling may bisa ang visa ng mga may-ari ng Temporary Skill Shortage at subclass 
457 visa na nagpahinga ngunit hindi natanggal sa trabaho dhil sa COVID-19. 
Magkakaroon ng oportunidad ang mga negosyo na bigyan ng palugit ang iyong visa na 
katulad ng karaniwang pagsasaayos. 

Maaaring bawasan ng mga negosyo ang iyong mga oras nang hindi ka lumalabag sa mga 
kondisyon ng iyong visa. 

Mga opsyon kapag nawalan ka ng trabaho 

Kung natanggal ka sa trabaho at kasalukuyang walang trabaho, kailangan mong 
makahanap ng bagong employer sa loob ng 60 araw o gumawa ng mga planong makaalis 
sa Australia, kung saan posible. 

Kung hindi ka makauwi sa iyong bansa. Kailangan mong magpanatili ng may bisang visa 
at sumunod sa payong pangkalusugan ng Australia kung saan kinakailangan. 

Maaari ding maging karapat-dapat sa Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian 
Government Endorsed Agreement Event stream (COVID-19 Pandemic event visa) ang 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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mga may-ari ng mga temporary work visa na kasalukuyang nagtatrabaho sa 
mahahalagang sektor kaugnay ng COVID-19 – pangangalagang pangkalusugan, 
pangagalaga ng matatanda at may kapansanan, pangangalaga ng bata, o agrikultura at 
pagpoproseso ng pagkain. 

COVID-19 Pandemic event visa 

Kung mag-e-expire na ang iyong temporary work visa, hindi ka nagtatrabaho sa isang 
mahalagang sektor, hindi ka nakauwi dahil sa mga paghihigpit sa pagpasok at hindi mo 
matugunan ang mga kinakailangan sa isa pang visa, maaari ka pa ring maging karapat-
dapat para sa COVID-19 Pandemic event visa. 

Kakailanganin mong ipakita kung bakit hindi ka makatugon sa mga kinakailangan ng isa 
pang visa. Puwedeng kabilang dito ang isang pahayag o katunayan na wala kang access 
sa sapat na pondo para makapagbayad ng higit pang singil sa aplikasyon ng visa (visa 
application charge, VAC). 

 


