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එන්නත්කරණ අවශ්යතා 

ඔබ ඔබේ සංචාරය බවන් කරවා ගැනීමට බෙර, ඔබ ජාත්යන්ත්ර සංචාර සහාා ව  

ඕස්ට්බේලියායාබඑ ්න්  අ ශවයත්ා සුරරානන්බන් ැැි  ෙීක්ෂා කරන් . 

බමය ඔබට ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු මටමට, සා ඔබ ෙැමිණීබේදී නිබරෝධාය ය කිීකමට 

ශවය  ේ   සහාා ුි  ුදුසුදකේ බකබරි  බනොි . 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායා ප ුරරවැයෙබය් බාෝ ස්ට් ර ෙංංකරකවෙබව න  ේ, බමය ඕස්ට්බේලියායාව 

ාැර යාමට ඔබට ුි  ුදුසුදකේවනට ැ බනොි . 

ඕස්ට්රේලියායාරඑ එන්නත් අවයතා පුරරාීම 

ඕස්ට්බේලියායාබඑ ්න්  අ ශවයත්ා සුරරාීමමට සා ඕස්ට්බේලියායාබඑ බසමාමා ධිවිධිධා  

සහාා 'සේූර්ණබයන්ම ්න්  අ කර  නැ' සංචාරකබය න බනස සැනකීමට, ඔබ ොත් 

සාධකවලියාන් ්ක් සැෙි ය යුළුය: 

 සංචාරය කිීකම සහාා සේූර්ණබයන්ම ්න්  අකරණයට න් වූ බවට 

ඕස්ට්බේලියායාබඑ නිර්වච ය 

 ඔබ වයස 12 ට ශඩු ළමබය න  ේ 

 ඔබ වයස 12 යෙට 17 ැ්වා ව  ්් වැඩිි ටිබය න සමග බාෝ සංචාරය කර  

බාෝ සේූර්ණබයන්ම ්න්  අකරණයට න් වූ ළමබය න  ේ; බාෝ 

 බසෞඛ් ය බේළු නිසාබවන් ්න්  අකරණයට න් ධිය බ ාාැකි  ේ. 

 

ඔබ ඉාත් කාණ්ඩවලියාන් ්ක් බාෝ සුරරන්බන්  ේ, ඔබ ්න්  අ කළ සංචාරකි න් 

සහාා ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු මටමට ුි  පියවර ශ පගම ය කළ යුළුය. 

ඔබ ඉාත් කාණ්ඩවලියාන් ්ක් බාෝ සුරරන්බන්  ේ, ඔබ ්න්  අකරණය බ ාකළ 

සංචාරකි න් සහාා ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු මටමට ුි  පියවර ශ පගම ය කළ යුළුය. 

 

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
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-4
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පහත කරුණුවලට අදාළ නම් ඕස්ට්රේලියායාවට පිණෙරණන සාපා මිණෙකරුවන්ර  

සාපා අවලංගු සාම රහෝ රඳවා ගිනීම සිදු විය හික: 

 ඕස්ට්රේලියායාරඑ රසමාමා රරඑ අවයතාවලට අුකූලලව ාාතයන්තර 

පංචාරක අරමුණු පඳහා පම්ූර්ණරයන්ම එන්නත් රනාකර ඇතිනම්; 

රහෝ 

 ඕස්ට්රේලියායාුක රාය විසින් ර්ර්වචනය කරන ලද පදි  COVID-19 එන්නත 

පඳහා වවදය රතිවිරරෝතතා රනාමිති නම්; රහෝ 

 ර්දහස්ට් කළ අංගයක රහෝ තර් පංචාරක ර්දහස්ට් කිරීමක් රනාමිති 

නම්. 

ාාතයන්තර පංචාරක අරමුණු පඳහා 

පම්ූර්ණරයන්ම එන්නත් කිරීම 

කරකි අසක භාණ්ඩ ෙරිොන ය (TGA) ධියෙන් ශ පමත් කර  නැ බාෝ පිළිග අ ්න් ත්ක 

ප්රාථමිමික ොාමානාව් සේූර්ණ කර ුි  ේ, ඔබ ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු මටබේ සා 

පිටමටබේ ශරමුණ සහාා සේූර්ණබයන්ම ්න්  අ කර ුි  බව සනක ප නැබේ. බමයට 

මිශ්ර මා්ා ැ ශැාළ බඑ. 

ජාත්යන්ත්ර සංචාරි න් සහාා ැැ ට ශ පමත් බාෝ පිළිග අ ්න්  අ මා්ා වන්බන්: 

 බේවි න් ්කිබ කින් ං  14 ක ෙරත්රයකින් නබාග අ ොත් ඕ ෑම මා්ා 

බැක්: 

o AstraZeneca Vaxzevria 

o AstraZeneca Covishield 

o Pfizer/Biontech Comirnaty 

o Moderna Spikevax or Takeda 

o Sinovac Coronavac 

o Bharat Biotech Covaxin 

o ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු ව  ධිට වයස ශවුවෙුස 60 ට ශඩු ුරසගනි න් සහාා 

Sinopharm BBIBP-CorV 

o Gamaleya Research Institute Sputnik V 

o Novavax/Biocelect Nuvaxovid 

 ැත්බාා අ 

 ්් මා්ාව්: 

o Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine 

පහ ්න්  අ මානාබඑ ශවසා  ්න් ත් නබා ශවම වබයන් ං  7 ් ෙුදමට ුි  ධිට. 

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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යෙයලුම ්න්  අ TGA ධියෙන් ශ පමත් කර බාෝ පිළිබග  ුි  ත්ා් කල්, මිශ්ර මා්ා 

ජාත්යන්ත්ර සංචාර සහාා සේූර්ණබයන්ම ්න්  අ කිීකමට ගණන් ගනී. TGA ධියෙන් 

ශ ාගත්බේදී ඕස්ට්බේලියායාවට ෙැමිබණ  සංචාර සහාා ානා ාගත් ාැකි ශබ  න අ 

COVID-19 ්න්  අ ුගයීමට න් කරි . 

ඕස්ට්බේලියායා ප මටසා බනේනාීනන්, වනංු  මටසා බනේය් බ ාමැි  ුරරවැයෙයන් 

බ ාව  ශය සා ආගම  රැහවුේ ොුදකේවන ජීව අ ව  ුරසගනි න් ුළුළුව 

ඕස්ට්බේලියායාබඑ යෙටි  සෑම බකබ  නටම COVID-19 ්න් ත්් බ ාමිබල් නබා ගත් 

ාැකිය. 

ඔබ ්න්  අ කර ුි  බවට සාධක සැෙයීම 

ජාත්යන්ත්ර සංචාරක ශරමුු  සහාා ඔබ ඕස්ට්බේලියායාබඑ ්න්  අ ශවයත්ා සුරරාන  

බවට ු වන් බස්ට්වා කාර්ය මණ්ඩන සාධක බෙන්මටමට ඔබට ශවය බවි . 

ඔබ ඩිජිටල් ගමන් ප්රකාය සේූර්ණ කර  ධිට ්ය උඩුගත් කිීකබමන් ඕස්ට්බේලියායාවට 

ුළුළු මටමට බෙර බමම සාධක සෙය  බනස ඔබබන් ඉල්න ප නැබේ. 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායා ප ුරරවැයෙබය න බාෝ ස්ට් ර ෙංංකරකවෙබව න  ේ, ඔබ ඕස්ට්බේලියායාබවන් 

පිටමටමට බෙර ු වන් බස්ට්වා කාර්ය මණ්ඩනයට ඔබේ සාධක බෙන්මටමට ැ ශවය බවි . 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායාබඑදී ්න්  අ කර ුි   ේ, ඔබට ඔබේ ජාත්යන්ත්ර COVID-19 

්න්  අකර  සාි කය (ICVC) ු වන් බස්ට්වා කාර්ය මණ්ඩනය බෙන්මටමට ශවය බවි .. 

ඔබේ ජාත්යන්ත්ර COVID-19 ්න්  අකර  සාි කය (ICVC) Express Plus Medicare 

බයුසම ාරාා බාෝ myGov ි  ඔබේ Medicare මාර්ගගත් ගිු ම ාරාා බාගත් ාැක. 

ICVC බගා පව ඔබට මුද්රණ කිීකමට බාෝ ඔබේ ුසරකථමිබ ේ ඉබන්බරානිකව ත්බා 

ගැනීමට PDF බනස බැ ප නැබේ. ඔබ ු වන් ගමන් සහාා ුළුළ අ ව  ධිට ු වන් 

සමාගේ ධියෙන් බමය ඉල්නා යෙටි ප නැබේ. 

ඔබ ධිබසයකදී ්න්  අකරණයට න් මට ICVC බ ාමැි   ේ, ඔබට ඔබේ ධිබැස්ට් 

්න්  අකරණ සාි කය ු වන් බස්ට්වකි න්ට නබා දීමට යෙුස බඑ. 

ඔබ ධිබසයකදී ්න්  අ කර ුි  ේ සා ICVC නබා ගැනීමට ශවය  ේ, ඔබට ඔබේ 

ධිබසශීය ප්රි ්ි කරණ ඕස්ට්බේලියායා ප ප්රි ්ි කරණ බල්ඛ යට (AIR) ්් කළ 

ාැක. ඔබ බමය සේූර්ණ කළ ෙුද, ඔබට ICVC සහාා ඉල්ලුේ කළ ාැක. 

ඔබට ්න්  අ සාි කය් ි බේ  ේ, ඔබ ඕස්ට්බේලියායාබඑ ජාත්යන්ත්ර සංචාරක 

ශරමුු  සහාා සේූර්ණබයන්ම ්න්  අ කළ සංචාරකබය න බව බමි න් ස්ට්වයංක්රීයව 

ශැාස්ට් රනාවන බව පලකන්න. උැාාරණය් බනස, ඔබේ ්න්  අ සාි කය ඔබට 

ු අබ අ මා්ා බැකක ්න් ත්ක ්් මා්ාව් ෙමණ් බව බෙන්ධිය ාැක. 

ජාත්යන්ත්ර සංචාර සහාා සේූර්ණබයන්ම ්න්  අ කිීකම පිළිබහ ඕස්ට්බේලියායාබඑ 

නිර්වච ය ඔබ සුරරාන  බව ඔබේ ්න්  අ සාි කය ඔප්පුර කළ යුළුය 

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.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
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
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
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ඔබේ ්න්  අ ත් අ අවය ැැ  ගැනීම සා ඔබේ ්න්  අ සාි කය ඕස්ට්බේලියායාවට 

යාමට සා ෙැමිණීමට ඔබට ුි  ුදුසුදකේ සහාා සාය ැ්වන්බන් ැැි  ෙීක්ෂා කිීකම 

ඔබේ වගකීම බවි . 

ඔබබේ ්න්  අ සාි කබේ  ම ඔබබේ ධිබස ගමන් බනේය 

සමග බ ාගැළබප්ප  ේ 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායා ප ධිබස ගමන් බනේ ි මිබය්  ේ සා ඔබ ඔබේ  ම බව ස්ට් කර 

ුි   ේ, ඕස්ට්බේලියායා ප ධිබස ගමන් බනේ කාර්යානය සේබන්ධ කර ගැනීබමන් ඔබට 

 ව ධිබස ගමන් බනේය් නබා ගන්බන් බකබස්ට්ැ යන්  පිළිබහ බත්ාරළුවෙ 

බසායාගත් ාැකිය. 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායාබඑදී ්න්  අ කර ුි   මු අ ඔබේ ්න්  අ සාි කබේ  ම ධිස්ට්ත්ර 

ඔබබේ ධිබස ගමන් බනේය බ ාගැළබෙ  නිසා ICVC නබා ගත් බ ාාැකි  ේ, 

ඔබට ඕස්ට්බේලියායා ප ප්රි ්ි කරණ බල්ඛ ය සේබන්ධ කර ගැනීමට ශවය බවි . 

ඔබබේ ධිබස ගමන් බනේබේ  මට බ ාගැළබෙ  ධිබසශීය ්න්  අ සාි කය් 

සමග ඔබ ගමන් කරන්බන්  ේ, ධිවාා සාි කය් බාෝ රියුසවෙ බනේය් වැනි 

ඔබේ  ම පිළිබහ බව  අ සාධක ඔබ සළුව ුි  බවට සාි ක ධිය යුළුය. 

ළමුන් පඳහා වන විධිවිතාන 

ොත් කණ්ඩායේවන ළමුන්ට ්න්  අ කළ සංචාරකි න් බමන් ්කම ධිවිධිධා  යටබ අ 

ගමන් කළ ාැකිය: 

 වයස ශවුවෙුස 12 ට ශඩු; බාෝ 

 වයස ශවුවෙුස 12 යෙට 17 ැ්වා සා සේූර්ණබයන් ්න්  අ කර  නැ ශවම 

වබයන් ්් වැඩිි ටිබය න සමග සංචාරය කිීකම 

ධිබස ගමන් බනේ ැවෙවන්බේ වයස ස ාථමි කිීකම සහාා ැ භාධිත් බකබර්. 

ඔබ ්න්  අ බ ාකළ බාෝ ශර්ධ වබයන් ්න්  අ කළ ැවෙවන් සමග ගමන් කර  

ෙවුල් කණ්ඩායම්  ේ, ඔබ සංක්රමණය මටමට සා සංචාරය කිීකමට ශැාස්ට් කර  

යෙයලුම ප්රාන්ත් සා බසමිමි සහාා නිබරෝධාය  බාෝ ස්ට්වයං හුබැකනා ශවයත්ා ැ 

ෙීක්ෂා කළ යුළුය. වැඩිුසර බත්ාරළුවෙ සහාා ප්රාන්ත් ාා බසමිමිවන ුළුළු මටබේ 

ශවයත්ා බනන් . 

https://www.passports.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
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/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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ඔබට රපෞඛ්ය රතු  ර්පාරවන් 

එන්නත්කරණයට ලක් විය රනාහිකි නම් 

වවැය බේූනන් මත් ඔබට ්න්  අ කළ බ ාාැකි  ේ, ඔබ වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ාව් 

පිළිබහ පිළිගත් ාැකි සාධක සැෙි ය යුළුය. 

ඔබ පිළිගත් ාැකි සාධක සෙයන්බන්  ේ, ්න්  අ කර  නැ සංචාරකි න් බමන් 

්කම ගමන් ධිවිධිධා  යටබ අ ඔබට ගමන් කළ ාැකිය. ඔබ ගමන් කිීකමට බෙර ු වන් 

කාර්ය මණ්ඩනයට ඔබේ සාධක බෙන්මටමට ඔබට ශවය බවි . 

ඔබ සංක්රමණය ව  සා ගමන් කර  යෙයලුම ප්රාන්ත් සා බසමිමි සහාා ව  

ශවයත්ා, ධිබෂෂබයන් නිබරෝධාය  ශවයත්ා ැ ෙීක්ෂා කළ යුළුය. බනන් : ප්රාන්ත් 

සා බසමිමිවන ුළුළු මටබේ ශවයත්ා. 

වවදය රතිවිරරෝතතාවක් ර්පා ඔබට එන්නත් කළ රනාහිකි බවට පාතක 

පංචාරක ර්දහස්ට් කිරීමකට වඩා රවනස්ට් රඑ. 

ඕස්ට්බේලියායාබවන් පිටව  ධිට වවැය බේළු මත් ඔබට ්න්  අ 

කළ බ ාාැකි බවට සාධක 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායා ප ුරරවැයෙබය න  ේ බාෝ ඕස්ට්බේලියායාබවන් පිටව ය  ස්ට් ර 

ෙංංකරකවෙබව න  ේ, ඕස්ට්බේලියායාබඑ ෙවි   යෙයලුම COVID-19 ්න්  අ සහාා ඔබට 

ඕස්ට්බේලියායා ප ප්රි ්ි කරණ බල්ඛ යට (AIR) වාර්ත්ා මට ුි  වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා 

ුි  බවට සාධක බෙන්ධිය යුළුය. ඔබ ඔබේ ඕස්ට්බේලියායා ප COVID-19 ඩිජිටල් සාි කය 

බාෝ ඔබේ ප්රි ්ි කරණ ඉි ාාස ප්රකාය සාධක වබයන් නබා ංය යුළුය. 

AIR ි  ත්ාවකාලියාක වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ාව් සටාන් මට ුි  ේ, COVID-19 ඩිජිටල් 

සාි කය 'වනංු ' ං ය් බෙන්බවි . බමම කානබයන් ෙුද, ඔබට ොත් බැබකන් 

්ක් කිීකමට යෙුසබඑ: 

 ඔබට ැැන් COVID-19 ්න් ත්් නබා ගත් ාැකි ැැි  බැීමමට ඔබේ 

වවැයවරයාබගන් ධිමසන් ; බාෝ 

 ඔබේ වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා ත්වම අ වනංු   ේ AIR ි  ඔබේ ත් අ අවය 

යාව අකාීම  කර  බනස ඔබේ වවැයවරයාබගන් ඉල්නා යෙටින් . 

Services Australia ධියෙන් නිර්වච ය කර ුි  ෙරිං ුදුසුදකේ න අ බසෞඛය 

වෘ අි කයන්ට ෙමණ් AIR බවත් වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා වාර්ත්ා කළ ාැකිය. ඔබේ 

වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ාව AIR බවත් වාර්ත්ා කර ුි  බව ඔබට නිරූෙණය කළ බ ාාැකි 

 ේ, ඔබ ඕස්ට්බේලියායාබවන් පිටමටමට නිැාස්ට් කිීකමකට ශයුසේ කිීකමට ශවය බවි . 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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
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ඔබේ වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා AIR ි  නැි ස්ට්ළුගත් කර ුි  බවට ඔබට පිළිගත හිකි 

පාතක පිපයිය රනාහිකි නම්, ඔබ ඕස්ට්රේලියායාරවන් පිටසාමට පංචාරක 

ර්දහස්ට් කිරීමකට ඉල්ලුම් කළ යුු ය. 

ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු ව  ධිට වවැය බේළුන් මත් ඔබට 

්න්  අ කළ බ ාාැකි බවට සාධක 

සේූර්ණබයන්ම ්න්  අ කර  නැ සංචාරකි න් බනස ්කම ගමන් ධිවිධිධා  බවත් 

ප්රබඑ මටමට, ඔබ වවැය බේූනන් මත් ඔබට ්න්  අ කළ බ ාාැකි බවට පිළිගත් 

ාැකි සාධක සැෙි ය යුළුය. 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු වන්බන්  ේ සා ඕස්ට්බේලියායා ප ප්රි ්ි කරණ බල්ඛ බේ 

(AIR) වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා වාර්ත්ා කර ුි  ේ ඔබට ඕස්ට්බේලියායා ප COVID-19 ඩිජිටල් 

සාි කය් ු වන් බස්ට්වා කාර්ය මණ්ඩනයට බෙන්ධිය ාැකිය. ඔබට බව  අ 

ආකාරයකින් ඔබේ ප්රි ්ි කරණ ඉි ාාස ප්රකාය බෙන්ධිය ාැක. 

ඔබ AIR ි  ඔබබේ වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා වාර්ත්ා කර බ ාමැි   ේ, ඔබට බරෝී 

ත් අ අවය් බේළුබවන් COVID-19 ්න් ත් නබා ංය බ ාාැකි බව බෙන් පේ කර  

වවැය සාි කය් ු වන් කාර්ය මණ්ඩනයට බෙන්මටමට ශවය බවි . වවැය 

සාි කය ඉංග්රීයෙබයන් ි ය ය යුළු ශත්ර ොත් බත්ාරළුවෙ ුළුළ අ ධිය යුළුය. 

 ඔබබේ  ම (බමය ඔබබේ සංචාරක ාැනා පේෙ අ බල්ඛ වනට ගැළපිය යුළුය) 

 වවැය උෙබස  ං ය සා ඔබේ වවැයවරයාබේ ධිස්ට්ත්ර 

 ඔබට COVID-19 ්න් ත් නබා ගත් බ ාාැකි බව ්ි න් ශැාස්ට් ව  වවැය 

ත් අ අවය් ුි  බව ෙැාැංලියාව ැ්වා ුි  ධිස්ට්ත්ර (්න්  අ කිීකම ශවධා ේ 

බව). 

බමම ප්රවර්ගයට TGA ශ පමත් බ ාව  බාෝ පිළිග අ ්න්  අ නබා ග අ ුරසගනයන් 

ුළුළ අ බ ාව  බව සනකන් . 

 රපෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්ු ව උපරදස්ට් රදන්රන් කලියාන් COVID-19 ආපාදනය සාම 

COVID-19 එන්නත පඳහා වවදය රතිවිරරෝතයක් රලප රනාපලකන බවයි. 

ඔබේ වවැයවරයාට බසෞඛය බැොර්ත්බේන්ළු බවේ ශඩධිබයන් ්න්  අ කිීකම 

ශවැා ේ යන්බ න් ශැාස්ට් ව  වවැය ත් අ අව පිළිබහ බත්ාරළුවෙ බසායා ගත් ාැක. 

COVID-19 ්න් ත් සහාා ප්රි ධිබරෝධත්ාව් බනස රනාපිලරකන සා ඕස්ට්බේලියායාවට 

සංචාරය කිීකම සහාා ්න්  අ කිීකම සහාා වවැයමය නිැාස්ට් කිීකබේ ශරමුණින් පිළි 

රනාගන්නා බකාන්බසයෙ පිළිබහ බත්ාරළුවෙ ැ බවේ ශඩධිබේ ුළුළ අ බඑ. බලන්න: 

COVID-19 ්න් ත් සහාා වවැය ප්රි ධිබරෝධත්ා පිළිබහ සාධක. 

ඔබබේ සාධක බමම ශවයත්ා සුරරාන  බව සාි ක කිීකම සහාා ඔබ වගකිව යුළුය. 

ුළුළු මටබේදී ු වන් සමාගේ ඔබබේ සාි කය ඉල්නා යෙටි ප නැබේ. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
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
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ඔබ සංක්රමණය ව  සා ගමන් කර  යෙයලුම ප්රාන්ත් සා බසමිමි සහාා ඕ ෑම 

ශවයත්ාවය්, ධිබෂෂබයන් නිබරෝධාය  සා ෙුද ෙැමිණීබේ ෙීක්ෂණ ශවයත්ා 

ෙීක්ෂා කළ යුළුය. 

ඔබ ඕස්ට්බේලියායාවට ෙැමිබණ  ධිට බව  අ ප්රාන්ත්යකට බාෝ බසමිමියකට බාෝ   

ාරාා ගමන් කිීකමට සැනුදේ කරන්බන්  ේ, ඔබ බසශීය සංචාරක මාමා ෙීකක්ෂා කළ 

යුළුය. ප්රාන්ත් සා බසමිමිවනට ඔවුන්බේම සංචාරක මාමා බයංය ාැක. 

ඔබට ශැාළ ව  සංචාරක මාමා ාා ශවයත්ාවනට ශ පගත් මටම ඔබේ වගකීම බවි .   

ඔබට පිළිගත හිකි වවදය පාතක පිපයිය රනාහිකි නම්  ඔබට 

ඕස්ට්රේලියායාවට යාමට පංචාරක ර්දහස්ට් කිරීමක් පඳහා අයදුම් කිරීමට අවය 

විය හිකිය.. 

COVID-19 පරීක්ෂණය 

ඕස්ට්බේලියායාවට ුළුළු මටමට බාෝ සංක්රමණය මටමට සෘණ COVID-19 ෙීක්ෂණ 

ප්රි ලනය් ශවය බඑ. 

ඔබ බමම බැබකන් ්ක් සාධක බනස සුරරාලියාය යුළුය 

 ඔබබේ ු වන් යා බේ නියමිත් පිට අ මටමට ං  3කට බෙර ගන් ා නැ සෘණ 

COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) බාෝ බව  අ Nucleic Acid 

Amplification Test (NAAT) ෙීක්ෂණය්, 

 ඔබබේ පියාසැරිය පිට අ මටමට බෙර ෙැය 24් ුළුළත් වවැය ශීක්ෂණය 

යටබ අ ගන් ා නැ සෘණා අමක බඑගව අ ප්රි බසාජ ක ෙීක්ෂණයක (RAT) 

සාධකය් බනස වවැය සාි කය්, ඔබ ුළුළු ව  ධිට ඔබේ ු වන් සමාගමට 

සැෙි ය යුළුය. 

ඔබබේ ු වන් ගම  ප්රමාැ වන්බන්  ේ, ඔබ ත්වම අ පිට අ මටමට බෙර ෙීකක්ෂණ 

ශවයත්ා සුරරා ුි  බව සනක ප නැබේ. ඔබ  ව ෙීකක්ෂණය් කිීකමට ශවය 

බ ාබඑ. 

බකබස්ට් බවත් අ, ඔබබේ පියාසැරිය  ැවත් කානසටාන්ගත් කර ුි  ේ බාෝ ශවනංු  

කර ුි  ේ,  ැවත් සැනුදේ කළ පියාසැරියට ං  3කට බෙර බ ාග අ බකාධිඩ්-19 PCR 

ෙීකක්ෂණය් බාෝ  ැවත් කානසටාන්ගත් කළ පියාසැරියට ෙැය 24් ුළුළත් 

නබාග අ RAT ෙීකක්ෂණය් පිළිබහ සාධක සැෙයීමට ඔබට ශවය බවි . 

 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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
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බසෞඛය බැොර්ත්බේන්ළුබඑ බවේ ශඩධිබයන් ඔබට සැෙි ය යුළු සාධක පිළිබහ 

බත්ාරළුවෙ බසායාගත් ාැකිය. බමයට ුළුළ අ වන්බන්: 

 COVID-19 ෙීක්ෂණ ශවයත්ා, බමයට ුළුළ අ වන්බන්: 

o පිළිගත් ාැකි ෙීක්ෂණ 

o ශවෂය නිෂකරත් සාධක 

o ෙීක්ෂණ සහාා දීර්ඝ කාන රාමු සි ත් රටවල් නැි ස්ට්ළුව් 

o බෙර පිට අ මටබේ ෙීක්ෂණබයන් නිැාස්ට් කර ුි  රටවල් නැි ස්ට්ළුව් 

 ඔබ COVID-19 නබාබග  ුදවය නැබූ ධිට ඔබේ ෙීක්ෂණ ප්රි ලනය ධ ා අමක 

 ේ  නම් කළ යුළුැ? 

ඔබ සංක්රමණය ව  සා සංචාරය කර  යෙයලුම රටවල් සහාා ෙීක්ෂණ සා ්න්  අ 

ශවයත්ා පිළිබහ සාධක ෙීක්ෂා කිීකම සහාා ඔබ වගකිව යුළුය. 

බබාබාෝ ප්රාන්ත් සා බසමිමිවන ඔබ ෙැමිණීබමන් ෙුද ඉ්මනින් COVID-19 

ෙීක්ෂණය් කිීකමට ශවය බඑ. වැඩිුසර බත්ාරළුවෙ සහාා ප්රාන්ත් ාා බසමිමිවන 

ුළුළු මටබේ ශවයත්ා බනන් . 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements

