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ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰੋ, ਇਿ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਹਕ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਵ਼ਾਸਤੇ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਇਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋਣ ਲਈ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਯੋਗਤ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਪਿ ੰ ਚਣ 'ਤੇ 
ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨ਼ਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਸਥ਼ਾਈ ਵਸਨੀਕ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਜ਼ਾਣ ਦੀ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਯੋਗਤ਼ਾ 
ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਭ਼ਾਹਵਤ ਕਰਦ਼ਾ ਿੈ। 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਿੁੱਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ 
ਵ਼ਾਸਤੇ 'ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕੀਤ਼ਾ' ਯ਼ਾਤਰੀ ਸਮਝੇ ਜ਼ਾਣ ਲਈ, ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦ਼ਾ ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੈ ਹਕ ਤ ਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ: 

 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਵ਼ਾਲੀ ਪਹਰਭ਼ਾਸ਼਼ਾ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਿੋ 

 12 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦ਼ਾ ਬੁੱਚੇ ਿੋ 

 12 ਤੋਂ 17 ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਿੋ ਜੋ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਇਕ ਬ਼ਾਲਗ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰੇਗ਼ਾ ਹਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਟੀਕ਼ਾ ਲਗ਼ਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ; ਜ਼ਾ 

 ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਨਿੀਂ ਕਰਵ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ।. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
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ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਵ਼ਾ ਚ ੁੱ ਕੇ ਯ਼ਾਤਰੀਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਪੜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰ਼ਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਨ਼ਾ ਕੀਤੇ ਯ਼ਾਤਰੀਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਪੜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

ਜਿਹੜੇ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  
ਨਜਰਬੁੰ ਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ: 

 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹਨ; ਿਾਂ 

 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਪਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨ ਸਾਰ ਜਕਸੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 

ਡਾਕਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਿਾਂ 
 ਜਕਸ ੇਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਹੈ। 

ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹਚਹਕਤਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਰਸ਼਼ਾਸਨ (TGA) ਵੁੱ ਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ ਦ਼ਾ ਜਾਂ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਮ ੁੱ ਢਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦ਼ਾ 
ਕੋਰਸ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਇੁੱ ਥੋਂ ਜ਼ਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵ਼ਾਸਤੇ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ 
ਲੁੱ ਹਗਆ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦ਼ਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੁੱ ਚ ਹਮਸ਼ਰਤ ਖ ਰ਼ਾਕਾਂ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਰਤਮ਼ਾਨ ਮਨਜੂਰਸ਼ ਦ਼ਾ ਜਾਂ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਟੀਕੇ ਅਤੇ 
ਖ ਰ਼ਾਕਾਂ ਇਿ ਿਨ: 

 ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 14 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨ਼ਾਲ ਇਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ ਰ਼ਾਕਾਂ: 
o ਐਸਟਰ਼ਾਜੈਨੇਕ਼ਾ ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ 

o ਐਸਟਰ਼ਾਜੈਨੇਕ਼ਾ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ 

o ਫ਼ਾਈਜਰ/ਹਬਓਨਟੈੈੱਕ ਕੋਮੀਰਨ਼ਾਟੀ 
o ਮੋਡੇਨ਼ਾ ਸਪ਼ਾਈਕਵੈਕਸ ਜਾਂ ਟ਼ਾਕੇਡ਼ਾ 
o ਹਸਨੋਵ਼ਾਕ ਕਰੋਨ਼ਾਵੈਕ 

o ਭ਼ਾਰਤ ਬ਼ਾਇਓਟੈਕ ਕੋਵੈਕਹਸਨ 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
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o ਹਸਨੋਫਰਮ BBIBP-CorV ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵ਼ਾਸਤ ੇਜੋ 60 ਸ਼ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਉਿ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ 

o ਗਮ਼ਾਲੇਆ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਸਪਟਹਨਕ ਵੀ 
o ਨੋਵ਼ਾਵੈਕਸ/ਬ਼ਾਇਓਸਲੇਕਟ ਨੂਵ਼ਾਕਸੋਹਵਡ 

ਜਾਂ 

 ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖ ਰ਼ਾਕ: 

o ਜੌਿਨਸਨ ਐਡਂ ਜੌਿਨਸਨ/ ਜੈਨਸਨ-ਹਸਲ਼ਾਗ COVID ਵੈਕਸੀਨ 

ਅਤੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹਵੁੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅੰਹਤਮ ਖ ਰ਼ਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ 7 ਹਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਿੋਣੇ ਚ਼ਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

ਹਮਸ਼ਰਤ ਖ ਰ਼ਾਕਾਂ ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਵ਼ਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲੁੱ ਗੇ ਜ਼ਾਣ ਵਜੋਂ ਹਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ 
ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਰੇ ਟੀਕੇ TGA ਦ ਆਰ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। TGA ਿੋਰ COVID-19 ਟੀਹਕਆਂ 
ਦ਼ਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰ ਹਰਿ਼ਾ ਿੈ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਹਵੁੱ ਖ ਹਵੁੱ ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵ਼ਾਲੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਲਈ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜ਼ਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਿਰ ਕੋਈ COVID-19 ਟੀਕ਼ਾ ਮ ਫਤ ਲਗਵ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੁੱ ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧ਼ਾਰਕ, 

ਗੈਰ-ਨ਼ਾਗਹਰਕ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜਰਬੰਦੀ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵ਼ਾਲੇ 
ਲੋਕ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ਼ਾ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਿੋਇਆ ਿੈ 

ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹਵਖ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਹਕ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਦੇ 
ਮਕਸਦਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਹਡਹਜਟਲ ਯ਼ਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅੁੱ ਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦ ਆਰ਼ਾ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਇਿ ਸਬੂਤ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਕਿ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨ਼ਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਸਥ਼ਾਈ ਵਸਨੀਕ ਿੋ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਵੁੱ ਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹਵਖ਼ਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ਼ਾ 
ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ COVID-19 ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ (ICVC) ਹਦਖ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤ ਸੀਂ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਪਲੁੱ ਸ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ ਜਾਂ myGov ਰ਼ਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਖ਼ਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ICVC ਨੰੂ 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
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ਡ਼ਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ICVC ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਹਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਹਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ PDF ਰੂਪ 
ਹਵੁੱ ਚ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਦ਼ਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡ਼ਾਣਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨਾਂ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ 
ਪ ੁੱ ਛਣਗੀਆਂ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ICVC ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣ਼ਾ ਹਵਦਸੇ਼ੀ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਲਗ਼ਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ICVC ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਿ ੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਹਕਆਂ ਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੂਨ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹਜਸਟਰ (AIR) ਹਵੁੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਵੁੱ ਲੋਂ 
ਅਹਜਿ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ, ਤ ਸੀਂ ICVC ਵ਼ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਕ ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕ ਤ ਸੀਂ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਯ਼ਾਤਰੀ ਿੋ। ਉਦ਼ਾਿਰਣ ਲਈ, 

ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਇਿ ਹਵਖ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਦੋ-ਖ ਰ਼ਾਕਾਂ ਵ਼ਾਲੇ ਟੀਕੇ (ਵੈਕਸੀਨ) ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ 
ਖ ਰ਼ਾਕ ਲੁੱ ਗੀ ਿੈ। ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਨੰੂ ਲ਼ਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਸ਼ਾਬਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਿੀਦ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਤ ਸੀਂ 
ਅੰਤਰਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਵ਼ਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਰਭ਼ਾਸ਼਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਆਪਣੀ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਅਤੇ ਇਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ਼ਾ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਹਜੰਮੇਵ਼ਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ 
ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣ ਦੀ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਯੋਗਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ਼ਾ ਿੈ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਨ਼ਾਮ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਨ਼ਾਲ ਮੇਲ 
ਨਿੀਂ ਖਾਂਦ਼ਾ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਧ਼ਾਰਕ ਿੋ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਬਦਲ ਹਲਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ 
ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਹਕਵੇਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਨ਼ਾ ਿੈ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲੁੱ ਭ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ICVC ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਹਕਉਂਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ 
ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ 'ਤੇ ਨ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਨ਼ਾਲ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ 
ਰਹਜਸਟਰ ਨ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਨ਼ਾਲ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਜੋ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਹਵੁੱ ਚ ਨ਼ਾਮ ਨ਼ਾਲ ਮੇਲ 
ਨਿੀਂ ਖਾਂਦ਼ਾ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਿੀਦ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਮ ਦੇ ਿੋਰ ਸਬੂਤ ਿੋਣ, ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਹਵਆਿ ਦ਼ਾ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਜਾਂ ਡਰ਼ਾਈਵਰ ਲ਼ਾਇਸੰਸ। 

https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
https://www.passports.gov.au/
https://www.passports.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
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ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਪਰਬੁੰ ਧ 

ਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤੇ ਸਮੂਿਾਂ ਹਵਚਲੇ ਬੁੱ ਚੇ ਉਿਨਾਂ ਿੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵ਼ਾਏ ਗਏ 
ਯ਼ਾਤਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ: 

 12 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ; ਜਾਂ 
 12 ਤੋਂ 17 ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਇਕ ਬ਼ਾਲਗ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਹਜਸ ਦ਼ਾ ਪੂਰੀ 

ਤਰਹਾਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਿੋਇਆ ਿੈ 

ਪ਼ਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਪਹਰਵ਼ਾਰਕ ਸਮੂਿ ਿੋ ਜੋ ਹਬਨਾਂ ਟੀਕੇ ਵ਼ਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵ਼ਾਏ ਗਏ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਨ਼ਾਲ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰ 
ਹਰਿ਼ਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਰ਼ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵ਼ਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ 
ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਰ਼ਾਿੀਂ ਤ ਸੀਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾ ਰਿੇ ਿੋ। ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
ਵ਼ਾਸਤੇ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦ਼ਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖੋ। 

ਿੇ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ 
ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਲ਼ਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 
ਮਨ਼ਾਿੀ ਦੇ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣੇ ਚ਼ਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਵ਼ਾਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਿੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੋਗੇ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਯ਼ਾਤਰੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਤ ਸੀਂ 
ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰੋ, ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹਵਖ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਰ਼ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਕ ਆਰੰਟੀਨ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ ਸੀਂ ਪ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ: ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਵੁੱ ਚ ਪਿ ੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਕ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨਾਲੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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ਇਸ ਗੁੱਲ ਦ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ 
ਨਿੀਂ ਲਗ਼ਾਏ ਜ਼ਾ ਸਕਦੇ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਵ਼ਾਨ਼ਾ ਿੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨ਼ਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਸਥ਼ਾਈ ਵਸਨੀਕ ਿੋ ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੇ 
ਸਬੂਤ ਹਵਖ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਹਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਾਰੇ COVID-19 ਟੀਹਕਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਰਹਜਸਟਰ (AIR) ਨੰੂ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਿੈ। ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣ਼ਾ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ਼ਾ COVID-19 ਹਡਹਜਟਲ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੇ ਇਹਤਿ਼ਾਸ ਦ਼ਾ ਹਬਓਰ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਿੀਦ਼ਾ ਿੈ। 

ਜੇ AIR ਉੱਤੇ ਅਸਥ਼ਾਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਹਰਕ਼ਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ COVID-19 ਹਡਹਜਟਲ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ 'ਇਸ ਤੁੱ ਕ 
ਵੈਧ' ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰੇਗ਼ਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

 ਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਹਕ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਿ ਣ COVID-19 ਦ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾ (ਵੈਕਸੀਨ) ਪਰ਼ਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ; ਜਾਂ 
 ਜ ੇਤ ਿ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਨੰੂ AIR ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਥਤੀ ਨੰੂ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿੋ। 

ਸਰਹਵਸਜ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ ਆਰ਼ਾ ਪਹਰਭ਼ਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨ ਸ਼ਾਰ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਹਸਿਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਿੀ AIR ਨੰੂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟਾਂ 
ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਿ ਨਿੀਂ ਹਵਖ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ AIR ਨੰੂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਛੋਟ ਵ਼ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ AIR ਹਵੁੱ ਚ 
ਸੂਚੀਬੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿ ੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਨਿੀਂ ਲਗ਼ਾਏ ਜ਼ਾ ਸਕਦੇ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵ਼ਾ ਚ ੁੱ ਕੇ ਯ਼ਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਿ ੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਲ਼ਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 
ਗੁੱਲ ਦ਼ਾ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਿੀਦ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕ਼ਾ ਨਿੀਂ 
ਲਗ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ। 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/immunisation-medical-exemptions?context=22436#a3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
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ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋ ਰਿੇ ਿੋ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਰਹਜਸਟਰ (AIR) ਹਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 
ਛੋਟ ਹਰਕ਼ਾਰਡ ਕੀਤੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ਼ਾ COVID-19 ਹਡਹਜਟਲ 
ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਹਵਖ਼ਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ਼ਾ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਇਹਤਿ਼ਾਸ ਹਬਓਰ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਕੋਲ AIR ਹਵੁੱ ਚ ਆਪਣ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦ਼ਾ ਹਰਕ਼ਾਰਡ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ 
ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਵਖ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਇਿ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥ਼ਾ 
ਕਰਕੇ ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗ਼ਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਿੋ। ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਦ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵੁੱ ਚ ਿੋਣ਼ਾ 
ਲ਼ਾਜਮੀ ਿੈ, ਇਸ ਹਵੁੱ ਚ ਿੇਠ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿੈ: 

 ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਨ਼ਾਮ (ਇਿ ਲ਼ਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਪਛ਼ਾਣ ਦੇ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜਾਂ ਨ਼ਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦ਼ਾ ਿੈ) 

 ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਲ਼ਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਤ ਿ਼ਾਡੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇ

 ਉਿ ਵੇਰਵੇ ਜ ੋਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਮੁੱ ਹਸਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ 

ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਨਿੀਂ ਲਗਵ਼ਾ ਸਕਦੇ (ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀ ਮਨ਼ਾਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ)। 

ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਕ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਵੁੱ ਚ ਉਿ ਲੋਕ ਸ਼਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿਨ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੇ TGA ਵੁੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰਸ਼ ਦ਼ਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ 
ਪਰ਼ਾਪਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵ਼ਾਏ ਿਨ। 

ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ COVID-19 ਦੀ ਪਜਹਲਾਂ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਨੂੁੰ  COVID-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਸਿਤ ਹਵਭ਼ਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸ਼ਾਈਟ 'ਤੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਮੁੱ ਹਸਆਵਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲੁੱ ਭ ਸਕਦ਼ਾ ਿੈ 
ਹਜਸ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀ ਮਨ਼ਾਿੀ ਿੈ। ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ ਹਵੁੱ ਚ ਅਹਜਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿੈ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਲਈ ਹਵਰੋਧ਼ਾਭ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਲਈ 
ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਲਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਵੇਖੋ: COVID-19 ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮਨ਼ਾਿੀ ਦੇ ਸਬੂਤ। 

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਹਜੰਮੇਵ਼ਾਰ ਿੋ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਡ਼ਾ ਸਬੂਤ ਇਿਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦ਼ਾ ਿੈ। ਏਅਰਲ਼ਾਈਨਾਂ 
ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਪਿ ੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਰ਼ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ ਸੀਂ ਪ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਿ ੰ ਚਣ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਵੁੱ ਖਰੇ ਰ਼ਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਵੁੱ ਚ ਅੁੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰ਼ਾਿੀਂ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਪ਼ਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਰ਼ਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਆਪਣੀਆਂ ਖ ਦ ਦੀਆਂ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਪ਼ਾਬੰਦੀਆਂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਤ ਸੀਂ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਪ਼ਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੰਮੇਵ਼ਾਰ ਿੋ ਜੋ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।  

ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। 

COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਖਲ ਿੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਰ਼ਾਿੀਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦ਼ਾ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਹਟਵ) COVID-19 ਨਤੀਜ਼ਾ 
ਲੋੜੀਂਦ਼ਾ ਿੈ। 

ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਲ਼ਾਜਮੀ ਦੋਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਹਕਸੇ ਦ਼ਾ ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਿੀਦ਼ਾ ਿੈ 

 ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਉਡ਼ਾਣ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ ਦ਼ਾ ਰਵ਼ਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਹਟਵ) COVID-19 

ਪੋਲੀਮਰੇਜ ਚੇਨ ਹਰਐਕਸ਼ਨ (PCR) ਜਾਂ ਿੋਰ ਹਨਉਕਹਲਕ ਐਹਸਡ ਐਪਂਲੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (NAAT) ਟੈਸਟ 

ਕੀਤ਼ਾ ਹਗਆ, 

 ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਉਡ਼ਾਣ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ ਦ਼ਾ ਰਵ਼ਾਨਗੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਹਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਹਨਗਰ਼ਾਨੀ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ 

ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਹਟਵ) ਰੈਹਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ, ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ 
ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਏਅਰਲ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਲ਼ਾਜਮੀ ਿੈ। 

ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਉਡ਼ਾਣ ਹਵੁੱ ਚ ਦੇਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਰਵ਼ਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ਼ਾ 
ਕਰਦ਼ਾ ਹਗਹਣਆ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗੀ। 

ਪਰ, ਜੇ ਤ ਿ਼ਾਡੀ ਉਡ਼ਾਣ ਮ ੜ-ਹਨਰਧ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਮ ੜ-ਹਨਰਧ਼ਾਰਤ ਉਡ਼ਾਣ ਤੋਂ 3 ਹਦਨ 
ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਹਟਵ) COVID-19 PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮ ੜ-ਹਨਰਧ਼ਾਰਤ ਫਲ਼ਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 

ਘੰਹਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਗਏ RAT ਦ਼ਾ ਸਬੂਤ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਤ ਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹਸਿਤ ਹਵਭ਼ਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੁੱ ਭ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੁੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਜਸ ਹਵੁੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿਨ 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
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o ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਟੈਸਟ 

o ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ 

o ਉਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵ਼ਾਸਤੇ ਵਧ਼ਾਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮ਼ਾਵਾਂ ਿਨ 

o ਉਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਵ਼ਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰ਼ਾਪਤ ਿੈ 

 ਜ ੇਤ ਿ਼ਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦ਼ਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ (ਪੌਜੇਹਟਵ) ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਤ ਿ਼ਾਨੰੂ COVID-19 

ਿੋਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਠੀਕ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ 

ਤ ਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵ਼ਾਸਤੇ 
ਹਜੰਮੇਵ਼ਾਰ ਿੋ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਤ ਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਵੁੱ ਲ ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਹਜਆਦ਼ਾਤਰ ਰ਼ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤ ਿ਼ਾਡੇ ਪਿ ੰ ਚਣ ਤੋਂ ਤ ਰੰਤ ਬ਼ਾਅਦ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਸਤੇ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿ ੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੇਖੋ। 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements

