الزامات واکسیناسیون
پیش از این که سفر خود را رزرو کنید ،چک کنید آیا واجد شرایط الزامات واکسیناسیون استرالیا برای سفر بین المللی هستید.
این ممکن است روی واجد شرایط بودن شما برای ورود به استرالیا تاثیر بگذارد ،و این که آیا الزم است در بدو ورود
قرنطینه شوید یا نه.
اگر شهروند یا مقیم دائم استرالیا هستید ،این امر همچنین روی واجد شرایط بودن شما برای ترک استرالیا تاثیر می گذارد.

برآورده کردن الزامات واکسیناسیون استرالیا
برای برآورده کردن الزامات واکسیناسیون استرالیا و قلمداد شدن به عنوان یک مسافر «کامال واکسینه شده» به منظور
تمهیدات مرزی استرالیا ،باید مدرکی ارائه دهید که نشان می دهد یکی از موارد زیر هستید:





واجد شرایط تعریف استرالیا از یکفرد کامال واکسینه شده برای سفر بین المللی هستید
یک کودک زیر  ۱۲سال هستید
یک کودک کمتر از  ۱۲سال که همراه حداقل یک بزرگسال که به طور کامل واکسینه شده است سفر می کند; یا
به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید.

اگر واجد شرایط هر یک از گروه های فوق هستید ،باید مراحل مربوط به ورود به استرالیا برای مسافران واکسینه شده را
طی کنید.
اگر واجد شرایط هیچ یک از گروه های فوق نیستید ،باید مراحل مربوط به ورود به استرالیا برای مسافران واکسینه نشده را
طی کنید.

دارندگان ویزایی که وارد استرالیا می شوند ممکن است ویزایشان لغو شود و بازداشت و اخراج شوند اگر آنها:
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به طور کامل طبق الزامات مرزی ورود به استرالیا برای سفر بین المللی واکسینه نشده اند،یا
دارای یک دلیل پزشکی منع کننده واکسن کووید ۱۹-همان طور که توسط دولت استرالیا تعریف شده نیستند ،یا
در یک گروه معاف نیستند یا معافیت مسافرتی انفرادی ندارند.
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به طور کامل واکسینه شده به منظور سفر بین المللی
شما برای سفر به و از استرالیا به عنوان فردی که به طور کامل واکسینه شده است قلمداد می شوید ،اگر یک دوره
واکسیناسیون اولیه مورد تایید اداره کاالهای درمانی استرالیا ( )TGAیا واکسن هایی که به رسمیت می شناسد را انجام داده
باشید .این شامل ترکیبی از دوزهای مختلف می شود.
واکسن ها و دوزهای مورد تایید یا به رسمیت شناخته شده کنونی که به منظور سفر بین المللی مورد قبول هستند عبارتند از:


دو دوز از واکسن های زیر حداقل با فاصله  ۱۴روز از هم:
AstraZeneca Vaxzevria o
AstraZeneca Covishield o
Pfizer/Biontech Comirnaty o
 Moderna Spikevax oیا Takeda
Sinovac Coronavac o
Bharat Biotech Covaxin o
 CorV-Sinopharm BBIBP oبرای افرادی که هنگام ورود به استرالیا کمتر از  ۶۰سال سن دارند
 Sputnik V oمرکز تحقیقاتی Gamaleya
Novavax/Biocelect Nuvaxovid. o
یا



یک دوز ازواکسن های زیر:
 oواکسن کووید Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag

ودر یک دوره واکسیناسیون باید حداقل  ۷روز از زمان دریافت آخرین دوز واکسن شما گذشته باشد.
ترکیبی از دوزها نیز باعث می شود یک فرد به صورت واکسینه شده کامل محسوب شود ،مادامی که واکسن ها مورد تایید
 TGAباشند یا از سوی آن به رسمیت شناخته شده باشند TGA .در حال ارزیابی سایر واکسن های کووید ۱۹-است که ممکن
است برای سفر ورودی به استرالیا در آینده به رسمیت شناخته شوند.
هر فردی در استرالیا می تواند به صورت رایگان واکسن کووید ۱۹-دریافت کند ،از جمله دارندگان ویزای استرالیا ،غیر
شهروندانی که یک ویزای معتبر ندارند و افرادی که در مراکز بازداشت مهاجرتی زندگی می کنند.

ارائه مدرکی که نشان می دهد شما واکسینه شده اید
شما باید به کا رکنان شرکت هواپیمایی مدارکی ارائه دهید که نشان می دهد شما الزامات واکسیناسیون مربوط به سفر بین
المللی را برآورده می کنید.
شما همچنین باید این مدرک را پیش از این که وارد استرالیا شوید از طریق آپلود کردن آن هنگام تکمیل بیانیه دیجیتال مسافر
ارائه دهید.
اگر شما یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا هستید ،باید پیش از ترک استرالیا مدرک خود را به کارکنان شرکت هواپیمایی نشان
دهید.
اگر شما در استرالیا واکسینه شده اید ،نیاز خواهید داشت تا گواهی بین المللی واکسیناسیون کووید )ICVC( ۱۹-خود را به
کارکنان شرکت هواپیمایی نشان دهید .شما می توانید  ICVCخود را با استفاده از اپ  Express Plus Medicareیا
حساب آنالین مدیکر خود از طریق  myGovارائه دهید ICVC .با فرمت  PDFارائه می شود تا آن را پرینت کنید یا نسخه
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الکترونیک آن را روی گوشی خود نگهدارید .شرکت های هواپیمایی این را هنگامی که برای پروازتان  check-inمی کنید،
از شما می خواهند.
اگر شما در خارج از کشور واکسینه شده اید و به  ICVCدسترسی ندارید ،باید یک گواهی واکسیناسیون خارجی ارائه دهید.
اگر شما در خارج از کشور واکسینه شده اید و می خواهید یک  ICVCدریافت کنید ،می توانید مدرک واکسیناسیون خارج از
کشور خود را به مرکز ثبت ایمن سازی استرالیا ( )AIRاضافه کنید .پس از انجام این کار ،می توانید برای  ICVCتقاضا
کنید.
توجه کنید که اگر یک مدرک واکسیناسیون دارید ،این به طور خودکار به معنی این نیست که به منظور سفر بین المللی
استرالیا شما مسافری هستید که به طور کامل واکسینه شده است .برای مثال ،گواهی واکسیناسیون شما ممکن است نشان دهد
که شما فقط یک دوز از یک واکسن دو دوزی را دریافت کرده اید .مدرک واکسیناسیون شما باید طبق تعریف استرالیا از
واکسینه شده کامل برای سفر بین المللی باشد.
این بر عهده شما است که وضعیت واکسیناسیون خود را بدانید و چک کنید آیا گواهی واکسیناسیون شما ،شما را واجد شرایط
سفر به و از استرالیا می کند یا خیر.

اگر نامی که در گواهی واکسن شما درج شده است منطبق با گذرنامه شما نیست
اگر شما گذرنامه استرالیایی دارید و نام خود را تغییر داده اید ،می توانید اطالعات مربوط به این که چطور یک گذرنامه جدید
بگیرید را از طریق تماس با اداره گذرنامه استرالیا دریافت کنید.
اگر شما در استرالیا واکسینه شده اید ولی نمی توانید یک  ICVCدریافت کنید چون مشخصات ذکر شده در گواهی
واکسیناسیون شما منطبق با گذرنامه شما نیست ،الزم خواهد بود تا با مرکز ثبت ایمن سازی استرالیا تماس بگیرید.
اگر با یک گواهی واکسیناسیون خارجی سفر می کنید که نام شما در آن منطبق با گذرنامه شما نیست ،باید اطمینان حاصل کنید
که سایر مدارک مربوط به نام خود ،از جمله سند ازدواج یا گواهینامه رانندگی را دارید.

تمهیدات مربوط به کودکان
کودکان در گروه های زیر می توانند تحت همان تهمیدات مربوط به مسافران واکسینه شده سفر کنند:



زیر  ۱۲سال ،یا
بین  ۱۲تا  ۱۷سال و در حال سفر با حداقل یک بزرگسال که به طور کامل واکسینه شده است

گذرنامه ها همچنین به عنوان مدرک نشان دهنده سن کودکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اگر شما یک گروه خانوادگی هستید که با کودکانی سفر می کنید که واکسینه نشده اند یا به طور کامل واکسینه نشده اند ،باید
همچنین الزامات مربوط به قرنطینه یا دور ماندن از دیگران را برای تمام ایالت ها و قلمروهایی که می خواهد از آنها عبور یا
به آنها سفر کنید را بدانید .برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت الزامات ورود ایالت و قلمرو مراجعه کنید.

اگر به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید
اگر به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید ،باید یک مدرک قابل قبول پزشکی در مورد منع دریافت واکسن ارائه دهید.
اگر مدرک قابل قبولی ارائه دهید ،قادر خواهید بود تا تحت همان تمهیدات مربوط به مسافران کامال واکسینه شده سفر کنید.
شما باید پیش از سفر مدرک خود را به کارکنان شرکت هواپیمایی ارائه دهید.
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شما همچنین باید الزامات را چک کنید ،مخصوصا الزامات قرنطینه برای تمام ایالت ها و قلمروهایی که می خواهید از آنها
عبور یا به آنها سفر کنید .به این قسمت مراجعه کنید :الزامات ورود ایالت و قلمرو.
مدرکی که نشان می دهد به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید با معافیت مسافرتی تفاوت دارد.

مدرکی که هنگام خروج از استرالیا نشان می دهد به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید
اگر شما یک شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا هستید که از استرالیا خارج می شوید ،باید شواهدی ارائه دهید که نشان دهد
منع مصرف پزشکی برای همه واکسنهای کووید ۱۹-موجود در استرالیا به مرکز ثبت نام واکسیناسیون استرالیا ()AIR
گزارش شده است .شما باید گواهی دیجیتال کووید ۱۹-استرالیایی خود یا بیانیه تاریخچه ایمن سازی خود را به عنوان مدرک
نشان دهید.
اگر یک منع مصرف پزشکی موقت برای واکسیناسیون در  AIRثبت شده است ،گواهی دیجیتال کووید ۱۹-دارای یک
«تاریخ اعتبار» خواهد بود .پس از این تاریخ شما باید یا:



با دکتر خود چک کنید تا ببینید آیا می توانید واکسن کووید ۱۹-بزنید ،یا
اگر منع واکسن زدن پزشکی هنوز معتبر است از دکتر خود بخواهید تا وضعیت شما را در  AIRبروزرسانی کند.

فقط متخصصان پزشکی واجد شرایط همان طور که در  Services Australiaتعریف شده است می توانند منع پزشکی
واکسیناسیون را به  AIRگزارش کنند .اگر نمی توانید نشان دهید که دلیل پزشکی برای منع زدن واکسن شما به  AIRگزارش
شده است ،شما باید برای ترک استرالیا تقاضای معافیت کنید.
اگر نمی توانید مدرک قابل قبولی ارائه دهید که نشان می دهد دلیل پزشکی برای منع واکسن زدن شما در  AIRقید شده است
 ،شما باید برای ترک استرالیا تقاضای معافیت مسافرتی کنید.

مدرکی که هنگام ورود به استرالیا نشان می دهد به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید
برای این که به همان تهمیدات مسافرتی برای مسافران کامال واکسینه شده دسترسی داشته باشید ،شما باید مدرکی قابل قبول
ارائه دهید که نشان می دهد به دالیل پزشکی نمی توانید واکسینه شوید.
اگر شما به استرالیا می آیید و یک دلیل پزشکی برای منع واکسن زدن دارید که در مرکز ثبت ایمن سازی استرالیا ( )AIRقید
شده است می توانید یک گواهی دیجیتال کووید ۱۹-استرالیا را به کارکنان شرکت هواپیمایی ارائه دهید .در غیر این صورت
می توانید مدرک سابقه ایمن سازی خود را ارائه کنید.
اگر منع مصرف پزشکی شما در  AIRثبت نشده است شما باید یک گواهی پزشکی به کارکنان شرکت هواپیمایی ارائه دهید
که نشان می دهد شما به دلیل یک مشکل پزشکی نمی توانید واکسن کووید ۱۹-را دریافت کنید .گواهی پزشکی باید به زبان
انگلیسی و شامل اطالعات زیر باشد:




نام شما (این باید منطبق با مدارک مسافرتی شما باشد)
تاریخ مشاوره پزشکی و مشخصات پزشک شما
جزییاتی که به وضوح مشخص می کند شما یک مشکل پزشکی دارید که باعث می شود نتوانید واکسن کووید ۱۹-را
دریافت کنید (واکسن زدن منع می شود).

توجه داشته باشید که این گروه شامل افرادی نمی شود که واکسنی را دریافت کرده اید که مورد تایید  TGAنیست یا از سوی
آن به رسمیت شناخته نشده است.
وزارت بهداشت استرالیا توصیه می کند ابتالی قبلی به کووید ۱۹-نمی تواند به عنوان یک منع پزشکی برای دریافت واکسن
کووید ۱۹-قلمداد شود.
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شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد شرایط منع پزشکی واکسن کووید ۱۹-را در وبسایت وزارت بهداشت ببینید .این
همچنین شامل اطالعات درباره شرایطی است که منع کننده دریافت واکسن کووید ۱۹-قلمداد نمی شوند و برای اخذ معافیت
پزشکی از واکسیناسیون برای سفر به استرالیا پذیرفته نمی شوند .به این قسمت مراجعه کنید:مدرک نشان دهنده منع پزشکی
دریافت واکسن کووید.۱۹-
شما مسئول این هستید که اطمینان حاصل کنید مدرک شما برآورده کننده این الزامات است .شرکت های هواپیمایی در زمان
 check-inاز شما گواهی تان را درخواست خواهند کرد.
شما همچنین باید الزامات را چک کنید ،مخصوصا الزامات قرنطینه برای تمام ایالت ها و قلمروهایی که می خواهید از آنها
عبور یا به آنها سفر کنید.
اگر شما قصد دارید پس از ورود به استرالیا به مقصد یا از طریق ایالت یا قلمروی دیگری سفر کنید ،باید محدودیت های
مسافرتی داخلی را چک کنید .ایالت ها و قلمروها می توانند محدودیت های مسافرتی خود را اعمال کنند.
شما مسئول پیروی از محدودیت ها و تمهیدات مسافرتی هستید که در مورد شما صدق می کند.
اگر نمی توانید مدرک پزشکی قابل قبول ارائه دهید ،ممکن است برای سفر به استرالیا الزم باشد برای یک معافیت مسافرتی
تقاضا کنید.

آزمایش کووید۱۹-
یک نتیجه منفی آزمایش کووید ۱۹-برای سفر به استرالیا یا عبور از آن الزم است.
شما باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهید



نتیجه منفی یک آزمایش واکنش زنجیره پلیمراز ( )PCRیا یک آزمایش تقویت اسید نوکلئیک ( )NAATکه در
عرض سه روز قبل از پرواز برنامه ریزی شده شما گرفته شده باشد.
یک گواهی پزشکی به عنوان مدرک نتیجه منفی آزمایش سریع آنتی ژن ( )RATکه تحت نظارت پزشکی و ۲۴
ساعت قبل از پرواز برنامه ریزی شده شما گرفته شده باشد ،باید هنگام  check-inبه شرکت هواپیمایی شما داده
شود.

اگر پرواز شما تاخیر داشته باشد ،شما هنوز به عنوان فردی که الزامات مربوط به آزمایش قبل از پرواز را انجام داده است
قلمداد خواهید شد .شما به یک آزمایش جدید نیاز نخواهید داشت.
با این وجود ،اگر برنامه پرواز شما تغییر کند یا لغو شود ،شما باید مدرکی نتیجه یک آزمایش کووید PCR ۱۹-منفی که
ظرف  ۳روز قبل از پرواز برنامه ریزی شده شما انجام شده یا یک آزمایش  RATمنفی که ظرف  ۲۴ساعت قبل از پرواز
برنامه ریزی شده را ارائه کنید.
شما می توانید اطالعات مربوط به مدارکی که باید ارائه دهید را در وبسایت وزارت بهداشت بیابید .این شامل موارد زیر می
شود:
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الزامات آزمایش کووید ،۱۹-از جمله
 oآزمایش های قابل قبول
 oمدارک خاص مورد نیاز
 oفهرستی از کشورهایی که بازه های زمانی طوالنی تری برای آزمایش دارند
 oفهرستی از کشورهایی که از آزمایش قبل از عزیمت معاف هستند
چه کار باید کنید اگر نتیجه آزمایش شما مثبت باشد وقتی که مبتال به کووید ۱۹-بوده اید و بهبود پیدا کرده اید
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شما مسئول چک کردن الزامات آزمایش و مدرک واکسیناسیون در مورد تمام کشورهایی هستید که از آنها عبور می کنید یا به
آنها سفر می کنید.
اکثر ایالت ها و قلمروها همچنین شما را ملزم می کنند به محض رسیدن آزمایش کووید ۱۹-دهید .برای کسب اطالعات بیشتر
به قسمت الزامات ورود ایالت و قلمرو مراجعه کنید.
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