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COVID-19 பரிசசரதனையும் சிகிச்னசயும் 

உங்களிடம் விசர இல்லரமசலர விசரவின் தற்சபரனதய நினலனம பற்றி அறிந்திரரமசலர 

இருந்தரல் கூட பபரது சுகரதரர வழிகரட்டல்கனள கனடபிடித்தல் மிக முக்கியமரகும். 

நீங்கள் சுகயீைமுற்று இருந்தரசலர, னவத்திய சிகிச்னச சதனவப்பட்டரசலர அசத 

சமயத்தில் COVID-19 க்கரை பரிசசரதனைனயயும் பசய்யுங்கள். 

மத்திய அரசும் உள்ளூரரட்சி நிறுவைங்களும் COVID-19 க்கரை பரிசசரதனைனயயும் 

சிகிச்னசனயயும் இலவசமரக வழங்குகின்றை. 

 அவுஸ்திசரலிய தனலநகர எல்னல 

 நியூ சவுத் சவல்ஸ் 

 வட பிரரந்தியம் 

 குயின்ஸ்லரந்து 

 பதன் அவுஸ்திசரலியர 

 தஸ்மரைியர 

 விக்சடரரியர 

 சமல் அவுஸ்திசரலியர 

என்ைிடம் திறன் பற்றரக்குனறனய நிவர்த்தி பசய்யும் 

தற்கரலிக விசர (துனைப்பிரிவு 482) அல்லது 

தற்கரலிக சவனல (திறனமயரை) விசர (துனைப்பிரிவு 

457) உள்ளது 

தற்கரலிக திறன் பற்றரக்குனறனய நிவர்த்தி பசய்யும் தற்கரலிக விசர மற்றும் துனைப்பிரிவு 

457 விசர னவத்திருப்பவர்கள் COVID-19 கரரைமரக நிறுத்தப்பட்டிருந்தரலும், பைிநீக்கம் 

பசய்யப்படரதவர்களின் விசரக்கள் பசல்லுபடியரகும். சரதரரை ஏற்பரடுகளின்படி உங்கள் 

விசரனவ நீடிக்க வியரபரரங்களுக்கு இயலும். 

உங்கள் விசர நிபந்தனைகனள நீங்கள் மீறரமல் உங்கள் பதரழில் சநரத்னத உங்கள் 

வியரபரரத்தரல் குனறக்க முடியும். 

 

 

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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உங்கள் சவனலனய நீங்கள் இழந்திருந்தரல் உங்களுக்கரை சவறு 

வழிகள் 

நீங்கள் பைிநீக்கம் பசய்யப்பட்டு தற்சபரது சவனலயில்லரமல் இருந்தரல், நீங்கள் 60 

நரட்களுக்குள் சவபறரரு முதலரளினயக் கண்டுபிடிக்க சவண்டும் அல்லது 

அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு பவளிசயற இயலுமரை நடவடிக்னககளில் ஈடுபடுதல் 

சவண்டும். 

உங்கள் பசரந்த நரட்டிற்குத் திரும்ப முடியரவிட்டரல், நீங்கள் பசல்லுபடியரகும் 

விசரபவரன்னற தன்ைகம் னவத்திருத்தல் சவண்டும், அசதசவனள அவுஸ்திசரலியரவின் 

சுகரதரர ஆசலரசனைகனள உரிய இடங்களில் பின்பற்ற சவண்டும். 

தற்சபரது COVID-19 முக்கியமரை துனறகளில் பைிபுரியும் தற்கரலிக பைி விசரக்கனள 

னவத்திருப்பவர்கள் - சுகரதரரப் பரதுகரப்பு, வசயரதிபர் மற்றும் ஊைமுற்சறரர் பரரமரிப்பு, 

குழந்னதகள் பரரமரிப்பு, அல்லது விவசரயம் மற்றும் உைவு பதப்படுத்துதல் - தற்கரலிக 

பசயல்பரட்டு விசரவிற்கு (துனைப்பிரிவு 408) தகுதிபபறலரம் அவுஸ்திசரலிய அரசு 

ஒப்புதல் அளித்த ஒப்பந்த நிகழ்ச்சி பதரடர் (COVID -19 பதரற்று நிகழ்வு விசர). 

COVID-19 பதரற்று நினலனம விசர 

உங்கள் தற்கரலிக விசர கரலரவதியரகிவிட்டரசலர நீங்கள் ஒரு முக்கியமரை துனறயில் 

சவனல பசய்யரவிட்டரசலர பயைக் கட்டுப்பரடுகள் கரரைமரக நீங்கள் வீடு திரும்ப 

முடியவில்னல என்றரசலர, இன்னுபமரரு விசரவிற்கரை சதனவகனள நீங்கள் பூர்த்தி பசய்ய 

முடியரது. ஆைரல் நீங்கள் COVID-19 பதரற்று நினலனம விசரவுக்கு தகுதியுனடயவரரக 

இருக்கலரம். 

இன்னுபமரரு விசரவிற்கரை சதனவகனள ஏன் பூர்த்திச் பசய்ய முடியரது என்பனத நீங்கள் 

நிரூபிக்க சவண்டும். இன்னுபமரரு விசர விண்ைப்பக் கட்டைத்னத (VAC) பசலுத்த 

சபரதுமரை நிதி உங்கள் வசம் இல்னல என்பதற்கரை அறிக்னக மற்றும் சரன்றுகள் இதில் 

அடங்கலரம். 

 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

