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Pagdating sa Australia 

Nilikha ang mga berde at pulang zona sa mga paliparan sa Australia upang matiyak na 
ang paghihiwalay ng mga pasahero na dumadating mula sa mga quarantine free na mga 
flight (berdeng sona) mula sa iba pang mga pasahero na kinakailangang pumasok sa 14 
araw na sapilitang pag-quarantine (pulang sona). 

Awtomatiko kang maibubukod mula sa mga paghihigpit sa paglalakbay ng Australia (at 
hindi kailangang humiling ng isang exemption) kung dadaan ka sa Australia ng 72 oras o 
mas kaunti pa. 

Dapat mong sundin ang mga kinakailangan sa pag-quarantine sa estado o teritoryo kung 
saan ka dumating. 

Tandaan: Ang mga manlalakbay na naghahangad na dumaan sa Australia ay dapat na 
maka-secure ng pagsulong ng ticket sa isang pulang sona na flight na aalis sa Australia 
nang hindi hihigit sa 72 oras pagkatapos ng paunang pagpasok. Kung hindi magagamit 
ang naaangkop na pagkonekta ng pulang sona na flight, hindi posible ang pagdaan sa 
Australia. 

Mga kinakailangan sa Visa upang makadaan sa 
Australia 

Para makadaan sa Australia dapat kang may hawak na wastong visa o mula sa isang 
karapat-dapat na bansa para Dumaan na Walang Visa (Transit Without a Visa, (TWOV). 

Kung wala kang hawak na wastong visa o hindi karapat-dapat sa TWOV dapat kang mag-
apply para sa isang visa para makapasok sa Australia. 

Para dumaan sa Australia ng hanggang 72 oras para sa Transit visa (subclass 771). 

Isa akong Taga New Zealand na dumadaan sa 
Australia ng hanggang 72 oras 

Ang mga mamamayan ng New Zealand na karapad-dapat para sa Espesyal na 
Kategoryang visa o Special Category visa (Subclass 444) ay hindi kailangang mag-aplay 
para sa isa pang visa para dumaan sa Australia ng hanggang 72 oras. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
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Upang dumaan sa isang Espesyal na Kategoryang visa, dapat kang magkaroon ng 
katibayan na lumilipat ka sa loob ng 72 oras (tulad ng ruta sa paglalakbay o tiket sa 
paglipad) at ipakita ito sa paliparan sa lungsod kung saan ka dumating sa Australia. 

Tandaan: Ang mga manlalakbay na naghahangad na dumaan sa Australia ay dapat na 
maka-secure ng onwards ticket sa isang pulang sona na flight (flight na nangangailangan 
ng sapilitang pag-kuwarentenas sa pagdating) na umaalis ng Australia ng hindi hihigit sa 
72 oras pagkatapos ng paunang pagpasok. Kung hindi magagamit ang naaangkop na 
pagkonekta ng pulang sona na flight, hindi posible ang pagdaan sa Australia. 
Matatagpuan ang higit na impormasyon sa webpage ng Ligtas na sona ng paglalakbay ng 
New Zealand. 

Mga kaayusan ng quarantine sa pagdaan 

Dapat mong sundin ang mga kinakailangan sa pag-kuwarentenas sa estado o teritoryo 
kung saan ka dumating. Maaring kailangan mong manatili sa akomodasyon ng isang hotel 
at maaring singilin ka para sa iyong pananatili, habang hinihintay mo ang iyong hinaharap 
na flight. Para sa impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa pag-quarantine makipag-
ugnay sa nauugnay na departamento ng kalusugan ng pamahalaan ng estado o teritoryo. 

Ang mga kinakailangan sa pagbubukod ng Visa at 
paglalakbay para sa mga pananatili na mas 
mahaba sa 72 oras 

Kung balak mong gumugol ng higit sa 72 oras sa Australia na naghihintay para sa iyong 
nauugnay na flight, hindi ka itinuturing na dumadaan sa Australia at kakailanganin mong: 

 magkaroon ng tamang visa. Tingnan ang Galugarin ang iyong mga opsyon sa visa. 
 humiling ng pahintulot mula sa mga paghihigpit sa pagbyahe ng Australia. Tignan 

ang Mga paghihigpit at pagbubukod ng pagbyahe. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

