அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து இடைரய தனிடமப்படுத்தல் ரதடையில்லா பயணம்
18 ஏப்ேல் 2021 அன்று 21:59 AEST இல் ததாைங்கும். அவுஸ்திரேலியா அல்லது
நியூசிலாந்தில் 14 நாட்களாக இருக்கின்ற அடனத்து பயணிகளும் பயணக்
கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து சலுடக தபற ைிண்ணப்பிக்க ரைண்டிய அைசியமின்றி,
அவுஸ்திரேலியாைிற்கும் நியூசிலாந்துக்கும் இடையில் தனிடமப்படுத்தல் இல்லாமல்
பயணம் தசய்யலாம்.
பாதுகாப்பான பயண மண்ைல நாட்டில் 14 நாட்கடளயும் கழித்த பயணிகள் அல்லது 14
நாட்களுக்குள் திரும்பி ைருகின்ற, இரு நாடுகளுக்கு இடையில் பயணித்துள்ளைர்கள் இதில்
அைங்குைர்.
அவுஸ்திரேலியா அல்லது நியூசிலாந்தில் (தைளிநாட்டினர் உட்பை) ைசிக்கும் அடனத்து
மக்களும் ஒவ்தைாரு நாட்டிலும் சுகாதாேம், குடிரயற்றம் மற்றும் பிற நிடலயான எல்டல
அனுமதித் ரதடைகடள பூர்த்தி தசய்யும் ைடே தனிடமப்படுத்தல் இல்லாத இலைசப்
பயணத்டதப் பயன்படுத்தலாம்.
தனிடமப்படுத்தப்பை ரைண்டிய ரதடைகள் சில சூழ்நிடலகளில் தபாருந்தக்கூடும்
என்பதால் அடனத்து பயணிகளும் தங்களது ைருடக மற்றும் இறுதி இைத்தின் இரு
இைங்களிலும் ஏற்பாடுகடளச் சாிபார்க்க ரைண்டும்.
நியூசிலாந்து சுகாதாே மற்றும் குடிரயற்றத் ரதடைகள் அைர்களின் இடணயதளத்தில்
கிடைக்கின்றன: நியூசிலாந்தின் தனிடமப்படுத்தல் ரதடையின்டமக்கான பயணத்
ரதடைகள்
ரமலதிகத் தகைலுக்கு, அவுஸ்திரேலியா அேசாங்கத்தின் சுகாதாேத் திடணக்களத்டதப்
பார்க்கவும்: சர்ைரதச பயணர்களுக்கான தகாரோனா டைேஸ் (COVID-19) குறித்த
அறிவுடே
குறிப்பு: அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் COVID-19 சூழ்நிடலயில் ஏற்படுகிற
மாற்றம் எதுவும், எந்தைித முன்னறிைிப்புமின்றி தனிடமப்படுத்தல் அல்லாத பயண
ஏற்பாடுகடள இடைநிறுத்தரைா நிறுத்தரைா ைழிைகுக்கும். அவுஸ்திரேலியாவுக்குத்
திரும்புைது தாமதமாகுதல் உட்பை, உங்கள் பயணத் திட்ைங்களுக்கு ஏரதனும் இடையூறு
ஏற்படுைடதக் டகயாள நீங்கரள தபாறுப்பாவீர்கள்.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone - Updated as at 28/04/2021 – Tamil (Sri Lanka)

பக்கம் 1 / 4

நியூசிலாந்துக்கு தைளிரய உள்ள நியூசிலாந்து
குடிமக்கள்
நியூசிலாந்திற்கு தைளிரய உள்ள நியூசிலாந்து குடிமக்கள் அல்லது அவுஸ்திரேலியாவுக்கு
ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ை பயணத்திற்கு சாியாக 14 நாட்களுக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்தில்
இல்லாதைர்களுக்கு தனிடமப்படுத்தல் இல்லாத பயணம் தபாருந்தாது.

COVID-19 தபருந்ததாற்று இைங்கள்
அவுஸ்திரேலிய பயணப் பிேகைன
பக்கத்டதப் பார்க்கவும். குறிப்பிட்ை காலங்களில் நீங்கள் இந்த இைங்களுக்குச்
தசன்றிருந்தால், இடத உங்கள் அவுஸ்திரேலிய பயணப் பிேகைனத்தில் குறிப்பிை
ரைண்டும்.
தபருந்ததாற்று பேைியுள்ள நியூசிலாந்து இைங்களின் பட்டியலுக்கு

தனிடமப்படுத்தல் இல்லாமல் நியூசிலாந்திலிருந்து
அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணம் தசய்தல்
நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் புறப்படுைதற்கு குடறந்தபட்சம் 72 மணித்தியாலங்களுக்கு
முன்னதாக அவுஸ்திரேலிய பயணப் பிேகைனத்டத பூர்த்திதசய்ய ரைண்டும்.
அவுஸ்திரேலிய பயணப் பிேகைனமானது அவுஸ்திரேலியாைில் உங்கள் ததாைர்பு
ைிபேங்கள், ைிமான ைிபேங்கள், தனிடமப்படுத்தல் ரதடைகள், உங்கள் சுகாதாே நிடல
ஆகியைற்டறச் ரசகாிக்கும்.
இந்தத் தகைல்கள் அவுஸ்திரேலிய அேசாங்கத்திற்கு உங்கள் தனிடமப்படுத்தல்
ஏற்பாடுகடளத் தீர்மானிக்க உதவுைதுைன் (ரதடைப்பட்ைால்) COVID-19 ததாற்றுடைய
ஒருைர் உங்களுைன் பயணம் தசய்திருந்தால், அதுபற்றி ரமலும் ைிபேம் அறிய
சம்பந்தப்பட்ை சுகாதாேத் திடணக்களங்கள் உங்கடளத் ததாைர்பு தகாள்ள அனுமதிக்கிறது.
நீங்கள் ைிமானம் மூலம் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு ைருகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் பயணம் தசய்ைதற்கு முன்பு 14
நாட்கள் அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ை காலம் அவுஸ்திரேலியா அல்லது நியூசிலாந்தில் இருந்திருந்தால்,
அவுஸ்திரேலியாைின் பயணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு சலுடக அளிக்க நீங்கள் ைிண்ணப்பிக்கத் ரதடையில்டல.

நீங்கள் தானாகரை பயணக் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து சலுடகப் தபறுவீர்கள்.
ரமற்கூறிய அளவுரகால்கடள நீங்கள் பூர்த்தி தசய்தால், தனிடமப்படுத்தல் இல்லாத
நியூசிலாந்திலிருந்து அவுஸ்திரேலியாைிற்கு பயணம் தசய்ய நீங்கள் ஒரு நியூசிலாந்து
குடிமகனாக இருக்க ரைண்டிய ரதடையில்டல, ஆனால் அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் நுடழய
உங்களுக்கு தசல்லுபடியாகும் ைிசா ரதடைப்படும். நியூசிலாந்து குடிமக்கள்
அவுஸ்திரேலியாவுக்கு ைருைதற்கு முன்பு ைிசாைிற்கு ைிண்ணப்பிக்கத் ரதடையில்டல. தகுதி
இருந்தால், ைருடகயின்ரபாது அைர்களுக்கு சிறப்பு ைடக ைிசா (துடணப்பிாிவு 444) (SCV)
ைழங்கப்படும்.
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பின்ைருைனைற்றில் ஏரதனும் இருந்தால், நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் தசல்ைதற்கு
முன்பு பயணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கான சலுடகக்கு மட்டுரம ைிண்ணப்பிக்க
ரைண்டியிருக்கும்:



நீங்கள் திட்ைமிட்ை புறப்படுதலுக்கு 14 நாட்களுக்குள் அவுஸ்திரேலியா அல்லது
நியூசிலாந்தில் இருந்தீர்கள் (நியூசிலாந்து ைழியாக பயணிப்ரபார் உட்பை), அல்லது
நீங்கள் கைல் ைழியாக அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் தசல்ல ைிரும்புகிறீர்கள்.

அவுஸ்திரேலியாைிலிருந்து நியூசிலாந்திற்கு
தனிடமப்படுத்தல் இல்லாத பயணம் தசய்தல்
ரமற்கூறிய அளவுரகால்கடள நீங்கள் பூர்த்தி தசய்தால், அவுஸ்திரேலியாைிலிருந்து
நியூசிலாந்திற்கு தனிடமப்படுத்தல் இல்லாத பயணம் தசய்ய நீங்கள் ஒரு அவுஸ்திரேலிய
குடிமகனாகரைா அல்லது நிேந்தே ைசிப்பாளர்களாகரைா இருக்க ரைண்டிய
ரதடையில்டல. இருப்பினும் நீங்கள் நியூசிலாந்து அேசாங்கத்தின் சுகாதாே
முன்நிபந்தடனகடள பூர்த்தி தசய்ய ரைண்டும் மற்றும் அடனத்து நிடலயான குடிரயற்றம்,
சுங்க மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு நுடழவுத் ரதடைகள் தபாருந்தும்.

அவுஸ்திரேலியாைிலிருந்து நியூசிலாந்திற்குப் பயணம்
தசய்தல்: பயணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு சலுடக தபற
ரதடையானடை
நீங்கள் ரநேடியாக நியூசிலாந்திற்குப் பயணம் தசய்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் புறப்படும்
ரததிக்கு உைனடியாக 14 ைாே நாட்களில் அவுஸ்திரேலியா அல்லது நியூசிலாந்தில் மட்டுரம
இருந்திருந்தால், அவுஸ்திரேலியாைின் பயணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு சலுடக தபற நீங்கள்
ைிண்ணப்பிக்கத் ரதடையில்டல*. நீங்கள் தானாகரை பயணக் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து
சலுடகப் தபறுவீர்கள்.
*அவுஸ்திரேலிய குடிமக்கள் மற்றும் நிேந்தே ைசிப்பாளர்கள் நியூசிலாந்திற்கு பயணம்
தசய்ைதற்கு முன் தைளிப்புறப் பயணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கான சலுடகக்கு ைிண்ணப்பிக்க
ரைண்டும்:


நியூசிலாந்திலிருந்து மற்தறாரு தைளிநாட்டு இைத்திற்கு ஒரு ைிமானத்தில் முன்பதிவு
தசய்துள்ளீர்கள்

நியூசிலாந்தில் இருந்து ரைதறாரு சர்ைரதச நாட்டிற்குப் பயணிப்பைர்கள், அவுஸ்திரேலியா
அல்லது நியூசிலாந்திற்குத் திரும்புைது கடினமாக இருக்கும் என்படத அறிந்திருக்க
ரைண்டும், பயணிகள் எண்ணிக்டகயில் தற்ரபாடதய கட்டுப்பாடுகளும் குடறந்த
அளைிலான ைிமானங்கரள கிடைக்கின்றன என்பதுரம இதற்குக் காேணம்.
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நியூசிலாந்திலிருந்து ரைதறாரு சர்ைரதச நாட்டிற்குப் பயணம் ரமற்தகாண்டு பின்னர்
அவுஸ்திரேலியாவுக்குத் திரும்ப ைிரும்புரைார் பின்ைருைனைற்டறப் பூர்த்தி தசய்ய
ரைண்டும்:




அவுஸ்திரேலியாவுக்கு புறப்படுைதற்கு 72 மணிரநேம் முன்பு எடுக்கப்பட்ை எதிர்மடற
COVID-19 பாிரசாதடன முடிடை டைத்திருக்க ரைண்டும்
ைருடக தந்த பின் 14 நாட்கள் கட்ைாயமாக்கப்பட்ை தனிடமப்படுத்தடல தங்கள்
தசாந்த தசலைில் ைிடுதியில் ரமற்தகாள்ள ரைண்டும், மற்றும்
கட்ைாயமாக்கப்பட்ை தனிடமப்படுத்தலில் இருக்கும்ரபாது அவ்ைப்ரபாது
பாிரசாதடனக்கு உட்பை ரைண்டும்.

இந்த ரநேத்தில் அவுஸ்திரேலியாவுக்குத் திரும்புைதற்கும், பல நாடுகளில் COVID-19
இலிருந்து மீளுைதற்கும் இடையூறு ஏற்படுைது உட்பை சர்ைரதசப் பயணங்களால்
ஆபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.

அவுஸ்திரேலியா ைழியாக நியூசிலாந்துக்குப் பயணம்
தசய்தல்
அவுஸ்திரேலியா ைழியாக பயணம் தசய்ய ைிரும்பும் பயணிகளால், ஆேம்ப மண்ைல
நுடழவுக்கு 72 மணிரநேத்திற்குள் அவுஸ்திரேலியாைிலிருந்து புறப்படும் சிைப்பு மண்ைல
ைிமானத்தில் ஒரு பயணச்சீட்டைப் தபற முடிய ரைண்டும். தபாருத்தமான சிைப்பு மண்ைல
இடணப்பு ைிமானம் கிடைக்கைில்டல என்றால், அவுஸ்திரேலியா ைழியான பயணம்
சாத்தியமில்டல. அவுஸ்திரேலியா ைழியாகப் பயணம் தசய்ைதற்கான ரமலதிகத் தகைல்கடள
அவுஸ்திரேலியா ைழியாக பயணம் என்ற இடணயத்தளத்தில் காணலாம்.

அவுஸ்திரேலியாைிற்குள் ைருடக
14 நாட்கள் கட்ைாய தனிடமப்படுத்தலுக்குள் நுடழய ரைண்டிய பிற பயணிகளிைமிருந்து
தனிடமப்படுத்தல் ரதடையற்ற ைிமானத்தில் பயணம் தசய்த பயணிகடளப் பிாிப்படத
உறுதி தசய்ைதற்காக அவுஸ்திரேலியாைின் ைிமான நிடலயங்களில் பச்டச மற்றும் சிைப்பு
மண்ைலங்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன.
நீங்கள் தனிடமப்படுத்தல் ரதடையற்ற ைிமானத்தில் பயணம் தசய்தால்,
அவுஸ்திரேலியாவுக்கு ைரும் ைிமான நிடலயத்தில் அடனத்து எல்டல அனுமதிச்
தசயல்முடறகடளயும் பூர்த்தி தசய்ய பச்டச மண்ைலம் ைழியாக நீங்கள்
ைழிநைத்தப்படுவீர்கள்.
தனிடமப்படுத்தல் ரதடையற்ற ைிமானங்களில் பயணிப்பைர்களுக்கான ரமலதிகத்
தகைல்களுக்கு சுகாதாே திடணக்கள இடணயதளத்டதபார்க்கவும்.
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