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தடுப்பூசி ததொடரப்ொன விதிமுறைகள் 

உங்கள் பயணத்தத முன்பதிவு செய்வதற்கு முன், ெரவ்ததெ பயணத்தத 

தேற்சகொள்வதற்கு அவுஸ்திதரலியொவின் தடுப்பூசி விதிமுதறகதள நீங்கள் 

பூரத்்தி செய்கிறீரக்ளொ என்று ெரிபொரக்்கவுே். 

இது அவுஸ்திதரலியொவுக்குள் நுதைவதற்கொன உங்கள் தகுதிதயயுே், 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலியொ வந்ததைந்தவுைன் உங்கதளத் தனிதேப்படுத்திக் 

சகொள்ள தவண்டியிருப்பததயுே் பொதிக்கலொே். 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலிய குடிேகனொகதவொ நிரந்தர குடியிருப்பொளரொகதவொ 

இருந்தொல், அவுஸ்திதரலியொதவ விைட்ு சவளிதயறுவதற்கொன உங்கள் 

தகுதிதயயுே் இது பொதிக்கிறது. 

அவுஸ்திரரலியொவின் தடுப்பூசி 

விதிமுறைகறளப் பூரத்்தி தெய்வது 

அவுஸ்திதரலியொவின் தடுப்பூசி விதிமுதறகதளப் பூரத்்தி செய்வதற்குே், 

அவுஸ்திதரலியொவின் எல்தலக்குள் நுதைவதற்குத் தததவயொன 'தடுப்பூசி 

முழுவததயுே் தபொைட்ுக்சகொண்ை' பயணியொகக் கருதப்படுவதற்குே், 

நீங்கள் பின்வருே் ஆதொரங்களில் ஏததனுே் ஒன்தற வைங்க தவண்டுே்: 

 ெரவ்ததெ பயணத்திற்குத் தததவயொன தடுப்பூசி முழுவததயுே் 

தபொைட்ுக் சகொண்ைவர ்எனஅவுஸ்திதரலியொ வதரயறுத்து 

இருப்பவற்தற பூரத்்தி செய்கிற ஆதொரே் 

 12 வயதுக்குை்பை்ை குைந்தத என்பதற்கொன ஆதொரே் 

 முழுதேயொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொண்ை ஒரு சபரியவருைன் 

பயணே் செய்யுே் 12 முதல் 17 வயதுக்குை்பை்ை குைந்தத 

என்பதற்கொன ஆதொரே்; அல்லது 

 ேருத்துவக் கொரணங்களுக்கொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக் சகொள்ள இயலொது 

என்பதற்கொன ஆதொரே். 
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தேதல உள்ள பிரிவுகளில் ஏததனுே் ஒன்று உங்களுக்குப் 

சபொருத்தேொனதொக இருந்தொல், தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொண்ை பயணிகள் 

அவுஸ்திதரலியொவில் நுதைவதற்கொன வழிமுதறகதள நீங்கள் பின்பற்ற 

தவண்டுே். 

தேதல உள்ள பிரிவுகள் எதுவுே் உங்களுக்குப் சபொருத்தேொனதொக இல்தல 

என்றொல், தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொள்ளொத பயணிகள் அவுஸ்திதரலியொவில் 

நுதைவதற்கொன வழிமுதறகதள நீங்கள் பின்பற்ற தவண்டுே். 

 

அவுஸ்திரரலியொவில் நுறையும் பின்வரும் விெொதொரரக்ளின் விெொ ரத்து 

தெய்யப்படலொம், ரமலும் அவரக்ள் தடுத்து றவக்கப்படட்ு திருப்பி 

அனுப்பப்படலொம்: 

 அவுஸ்திரரலியொவின் எல்றலக்குள் நுறைவதை்கொன 

விதிமுறைகளுக்கு ஏை்ப, ெரவ்ரதெ பயணத்திை்குத் ரதறவயொன 

தடுப்பூசி முழுவறதயும் ரபொடட்ுக்தகொள்ளொதவரக்ள்; அல்லது 

 அவுஸ்திரரலிய அரெொங்கத்தொல் வறரயறுக்கப்படட்ுள்ளவொறு, 

ரகொவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு மருத்துவரதீியொக ஒவ்வொறம எதுவும் 

இல்லொதவரக்ள்; அல்லது 

 தடுப்பூசி ரபொடட்ுக்தகொள்வதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்ட 

பிரிவில் இல்லொதவரக்ள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் பயண 

விலக்கு தபை்ைவரக்ள். 

ெரவ்ரதெ பயணத்திை்குத் ரதறவயொன 

தடுப்பூசி முழுவறதயும் 

ரபொட்டுக்தகொண்டவரக்ள் 

Therapeutic Goods Administration (TGA) அங்கீகரித்த அல்லது ஒப்புதல் அளித்த 

தடுப்பூசியின் முதன்தே தகொரத்ஸ நிதறவு செய்திருந்தொல், 

அவுஸ்திதரலியொவிற்குள் நுதைவதற்குே் சவளிதயறுவதற்குே் நீங்கள் 

முழுதேயொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக் சகொண்ைதொகக் கருதப்படுவீரக்ள். 

இவற்றுள் கலதவ தைொஸ்களுே் அைங்குே். 

ெரவ்ததெ பயண தநொக்கங்களுக்கொக ஏற்றுக்சகொள்ளப்படுே் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை அல்லது ஒப்புதல் அளிக்கப்பை்ை தற்தபொததய 

தடுப்பூசிகள் ேற்றுே் தைொஸ்கள் பின்வருேொறு: 

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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 குதறந்தது 14 நொைக்ள் இதைசவளியில் தபொைட்ுக்சகொள்ள தவண்டிய 

இரண்டு தடுப்பூசி தைொஸ்கள் பின்வருேொறு: 

o அஸ்ை்ரொசெனிகொ வொக்ஸ்செவ்ரியொ (AstraZeneca Vaxzevria) 

o அஸ்ை்ரொசெனிகொ தகொவிஷீல்ை் (AstraZeneca Covishield) 

o ஃதபெர ்(Pfizer)/பதயொஎன்சைக் கொமிரன்ொை்டி (Biontech Comirnaty) 

o ேொைரன்ொ ஸ்தபக்வொக்ஸ் (Moderna Spikevax) அல்லது ைதகைொ 

(Takeda) 

o சிதனொவொக் சகொதரொனொவொக் (Sinovac Coronavac) 

o பொரத் பதயொசைக் தகொவொக்சின் (Bharat Biotech Covaxin) 

o சிதனொபொரே்் (Sinopharm) BBIBP-CorV, இது அவுஸ்திதரலியொவிற்குள் 

நுதையுே்தபொது 60 வயதுக்குை்பை்ைவரக்ளுக்கொனது 

o கேதலயொ ஆரொய்ெச்ி நிறுவனே் ஸ்புைன்ிக் வி (Gamaleya Research 

Institute Sputnik V) 

o தநொவொவொக்ஸ்/ பதயொசெசலக்ை் நுவொக்தஸொவிை் 

(Novavax/Biocelect Nuvaxovid) 

அல்லது 

 பின்வருே் தடுப்பூசியின் ஒரு தைொஸ்: 

o ெொன்ென் & ெொன்ென்/ ெொன்ென்-சிலொக் தகொவிை் தடுப்பூசி 

(Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine) 

மை்றும் தநொய்த்தடுப்புக்கொன தடுப்பூசியின் இறுதி தைொஸ் தபொைட்ுக் 

சகொண்ைதிலிருந்து குதறந்தது 7 நொை்கள் கைந்திருக்க தவண்டுே். 

அதனத்து தடுப்பூசிகளுே் TGA ஆல் ஒப்புதல் அளிக்கப்படுே் அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்படுே் வதர, கலதவ தைொஸ்கதள தபொைட்ுக்சகொண்ைவரக்ள் 

ெரவ்ததெ பயணத்திற்கு முழுதேயொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக் சகொண்ைதொகக் 

கருத்தில் சகொள்ளப்படுவர.் TGA பிற தகொவிை்-19 தடுப்பூசிகதளயுே் 

ேதிப்பீடு செய்து வருகிறது, இதவ எதிரக்ொலத்தில் அவுஸ்திதரலியொவிற்கு 

வருே் பயணத்திற்கொக அங்கீகரிக்கப்பைலொே். 

அவுஸ்திதரலியொவில் உள்ள அதனவருே் தகொவிை்-19 தடுப்பூசிதய 

இலவெேொகப் சபறலொே், அவுஸ்திதரலிய விெொதொரரக்ள், செல்லுபடியொகுே் 

விெொ இல்லொத குடிேக்கள் அல்லொதவரக்ள் ேற்றுே் குடிதயற்றத் தடுப்பு 

வெதிகளில் வசிப்பவரக்ள் இதில் அைங்குவர.் 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
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தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொண்ைவரக்ள் என்பதற்கொன 

ஆதொரத்தத வைங்குவது 

ெரவ்ததெ பயணத்திற்குத் தததவயொன அவுஸ்திதரலியொவின் தடுப்பூசி 

விதிமுதறகதள நீங்கள் பூரத்்தி செய்கிறீரக்ள் என்பதற்கொன ெொன்றுகதள 

விேொன ஊழியரக்ளிைே் நீங்கள் கொை்ை தவண்டுே். 

டிஜிை்ைல் பயணிகள் அறிவிப்தப பூரத்்தி செய்யுே்தபொது இந்த 

ஆதொரத்ததயுே் பதிதவற்றே் செய்து அவுஸ்திதரலியொவிற்குள் நுதைவதற்கு 

முன் வைங்குே்படி தகைக்ப்படுவீரக்ள். 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலிய குடிேகனொகதவொ, நிரந்தர குடியிருப்பொளரொகதவொ 

இருந்தொல், நீங்கள் அவுஸ்திதரலியொதவ விைட்ு சவளிதயறுே் முன் விேொன 

ஊழியரக்ளிைே் உங்கள் ஆதொரத்ததக் கொை்ை தவண்டுே். 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலியொவில் தடுப்பூசி தபொை்டிருந்தொல், விேொன 

ஊழியரக்ளிைே் உங்கள் ெரவ்ததெ தகொவிை்-19 தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிததை (ICVC) 

கொை்ை தவண்டியிருக்குே். உங்கள் ICVC-ஐ Express Plus Medicare செயலிதயப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலே் அல்லது myGov என்ற உங்கள் சேடிதகர ்

ஆன்தலன் கணக்கு வொயிலொக பதிவிறக்கே் செய்யலொே். நீங்கள் பிரிண்ை் 

செய்வதற்கு ICVC ஆனது PDF வடிவதத்ில் வைங்கப்படுகிறது அல்லது உங்கள் 

சதொதலதபசியில் மின்னணு முதறயில் தவத்துக் சகொள்ளலொே். நீங்கள் 

விேொனத்தில் செக்-இன் செய்யுே்தபொது விேொன நிறுவனங்கள் இததக் 

தகைக்ுே். 

நீங்கள் சவளிநொை்டில் தடுப்பூசி தபொை்டிருந்து ICVC உங்களிைே் 

இல்லொவிை்ைொல், உங்களின்சவளிநொைட்ுத் தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிததை விேொன 

ஊழியரக்ளிைே் ெேரப்்பிக்க தவண்டியிருக்குே். 

நீங்கள் சவளிநொை்டில் தடுப்பூசி தபொை்டிருந்து, ICVC சபற விருே்பினொல், 

உங்கள் சவளிநொைட்ுத் தடுப்பூசிகதள அவுஸ்திதரலிய தநொய்த்தடுப்புப் 

பதிதவை்டில் (AIR) தெரக்்கலொே். இததெ ்செய்த பிறகு, நீங்கள் ICVC க்கு 

விண்ணப்பிக்கலொே். 

கவனத்தில் தகொள்ளவும், உங்களிைே் தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிதை் இருந்தொல், 

அவுஸ்திதரலியொவின் ெரவ்ததெ பயணத்திற்குத் தததவயொன தடுப்பூசிதய 

நீங்கள் முழுதேயொக தபொைட்ுக்சகொண்ை பயணி என்று தொனொகதவ 

அரத்்தமொகிவிடொது. உதொரணேொக, இரண்டு தைொஸ் தடுப்பூசியில் ஒரு 

தைொஸ் ேைட்ுதே நீங்கள் தபொைட்ுக் சகொண்ைதொக உங்கள் தடுப்பூசிெ ்

ெொன்றிதை் கொை்ைலொே். உங்கள் தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிதைொனது, ெரவ்ததெ 

பயணத்திற்குத் தததவயொன தடுப்பூசி முழுதேயொக தபொைப்பை்ைது என 

அவுஸ்திதரலியொ வதரயறுத்தவற்தற நீங்கள் பூரத்்தி செய்ய தவண்டுே். 

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://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
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.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.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
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உங்கள் தடுப்பூசி நிதலதய சதரிந்து தவத்திருப்பதுே், 

அவுஸ்திதரலியொவிற்குெ ்செல்வதற்குே் அங்கிருந்து வருவதற்குே் 

உங்களின் தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிதை் செல்லுபடியொகுேொ என்பததெ ்ெரிபொரக்்க 

தவண்டியதுே் உங்களுதைய சபொறுப்பு. 

உங்கள் தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிதழில் உள்ள சபயர ்உங்கள் 

பொஸ்தபொரை்்டில் உள்ள சபயருைன் சபொருந்தவில்தல 

என்றொல் 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலிய பொஸ்தபொரை்் தவத்திருப்பவரொக இருந்து, உங்கள் 

சபயதர ேொற்றியிருந்தொல், அவுஸ்திதரலிய பொஸ்தபொரை்் அலுவலகத்ததத் 

சதொைரப்ுசகொள்வதன் மூலே் புதிய பொஸ்தபொரை்த்ை எப்படிப் சபறுவது 

என்பது பற்றிய தகவதலக் கண்ைறியலொே். 

அவுஸ்திதரலியொவில் தடுப்பூசி தபொைப்பை்டிருந்தொலுே், உங்கள் தடுப்பூசிெ ்

ெொன்றிதழில் உள்ள சபயர ்விவரங்கள் உங்கள் பொஸ்தபொரை்்டில் உள்ள 

சபயருைன் சபொருந்தொத கொரணத்தொல் ICVC -ஐப் சபற முடியவில்தல 

என்றொல், நீங்கள் அவுஸ்திதரலிய தநொய்த்தடுப்புப் பதிதவடு 

அலுவலகத்ததத் சதொைரப்ுசகொள்ள தவண்டுே். 

உங்கள் பொஸ்தபொரை்்டில் உள்ள சபயருைன் சபொருந்தொத சவளிநொைட்ு 

தடுப்பூசிெ ்ெொன்றிதழுைன் நீங்கள் பயணே் செய்கிறீரக்ள் என்றொல், 

திருேணெ ்ெொன்றிதை் அல்லது ஓைட்ுநர ்உரிேே் தபொன்ற உங்கள் 

சபயருக்கொன பிற ெொன்றுகள் உங்களிைே் இருப்பததயுே் உறுதிசெய்ய 

தவண்டுே். 

பிள்றளகளுக்கொன ஏை்பொடுகள் 

பின்வருே் பிரிவுகளில் உள்ள பிள்தளகள், தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொண்ை 

பயணிகளின் அதத ஏற்பொடுகளின் கீை் பயணே் செய்யலொே்: 

 12 வயதிற்குை்பை்ை பிள்தளகள்; அல்லது 

 முழுதேயொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொண்ை சபரியவர ்ஒருவருைன் 

பயணே் செய்யுே் 12 முதல் 17 வயது வதரயொன பிள்தளகள் 

பிள்தளகளுக்கொன வயதுெ ்ெொன்றொகவுே் பொஸ்தபொரை்் பயன்படுத்தப்படுே். 

தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொள்ளொத அல்லது பகுதியளவு தடுப்பூசி 

தபொைட்ுக்சகொண்ை பிள்தளகளுைன் பயணே் செய்யுே் குடுே்பேொக நீங்கள் 

இருந்தொல், நீங்கள் தபொக்குவரத்து செய்யுே் ேற்றுே் பயணே் செய்யத் 

திை்ைமிடுே் ேொநிலங்கள் ேற்றுே் பிரததெங்கள் அதனதத்ுதைய 

https://www.passports.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
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தனிதேப்படுத்திக் சகொள்ளுே் அல்லது சுயேொக தனிதேப்படுத்திக் 

சகொள்ளுே் விதிமுதறகதளயுே் நீங்கள் ெரிபொரக்்க தவண்டுே். கூடுதல் 

தகவலுக்கு ேொநிலே் ேற்றுே் பிரததெ நுதைவு விதிமுதறகதளப் 

பொரத்வயிைவுே். 

மருத்துவக் கொரணங்களுக்கொக தடுப்பூசி 

ரபொட்டுக்தகொள்ள முடியொவிட்டொல் 

ேருத்துவக் கொரணங்களுக்கொக நீங்கள் தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொள்ள 

முடியொவிை்ைொல், ேருத்துவக் கொரணங்கள் சதொைரப்ொக 

ஏற்றுக்சகொள்ளக்கூடிய ஆதொரங்கதள நீங்கள் வைங்க தவண்டுே். 

நீங்கள் ஏற்றுக்சகொள்ளக்கூடிய ெொன்றுகதள வைங்கினொல், தடுப்பூசி 

தபொைட்ுக்சகொண்ை பயணிகளுக்கு உள்ள அதத பயண ஏற்பொடுகளின் கீை் 

நீங்கள் பயணிக்க முடியுே். நீங்கள் பயணே் செய்வதற்கு முன் விேொன 

ஊழியரக்ளிைே் உங்கள் ஆதொரத்ததக் கொை்ை தவண்டியிருக்குே். 

நீங்கள் தபொக்குவரத்து செய்யுே் ேற்றுே் பயணே் செய்யத் திை்ைமிடுே் 

ேொநிலங்கள் ேற்றுே் பிரததெங்கள் அதனத்துதைய தனிதேப்படுத்திக் 

சகொள்ளுே் அல்லது சுயேொக தனிதேப்படுத்திக் சகொள்ளுே் 

விதிமுதறகதளயுே் நீங்கள் ெரிபொரக்்க தவண்டுே். உங்கள் பொரத்வக்கொக: 

ேொநிலங்கள் ேற்றுே் பிரததெங்களின் வருதக விதிமுதறகள். 

மருத்துவ முரண்பொட்டின் கொரணமொக நீங்கள் தடுப்பூசி 

ரபொடட்ுக்தகொள்ள முடியொது என்பதை்கொன ஆதொரம் பயண 

விலக்கிலிருந்து தனிப்பட்டது. 

அவுஸ்திதரலியொதவ விைட்ு சவளிதயறுே்தபொது 

ேருத்துவக் கொரணங்களுக்கொக தடுப்பூசி 

தபொைட்ுக்சகொள்ள முடியொது என்பதற்கொன ெொன்று 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலிய குடிேகனொகதவொ, அவுஸ்திதரலியொதவ விைட்ு 

சவளிதயறுே் நிரந்தர குடியிருப்பொளரொகதவொ இருந்தொல், 

அவுஸ்திதரலியொவில் கிதைக்குே் அதனதத்ு தகொவிை்-19 தடுப்பூசிகளுக்குே் 

உங்களுக்கு ேருதத்ுவ முரண்பொடுகள் உள்ளன என அவுஸ்திதரலிய 

தநொய்த்தடுப்புப் பதிதவை்டில் (Australian Immunisation Register, AIR) அறிக்தக 

செய்ததற்கொன ஆதொரத்ததக் கொை்ை தவண்டுே். உங்கள் அவுஸ்திதரலிய 

தகொவிை்-19 டிஜிை்ைல் ெொன்றிததை அல்லது உங்கள் தடுப்பூசி வரலொறு 

அறிக்தகதய ஆதொரேொக வைங்க தவண்டுே். 

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
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
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AIR இல் ஒரு தற்கொலிகேொன ேருத்துவ முரண்பொடு பதிவு 

செய்யப்பை்டிருந்தொல், தகொவிை்-19 டிஜிை்ைல் ெொன்றிதை் அது 

‘செல்லுபடியொகுே்’ திகதிதயக் கொண்பிக்குே். அந்தக் கொலே் முடிவதைந்த 

பிறகு, நீங்கள் செய்ய தவண்டியது: 

 நீங்கள் இப்தபொது தகொவிை்-19 தடுப்பூசிதயப் தபொைட்ுக்சகொள்ள 

முடியுேொ என்பததப் பொரக்்க உங்கள் ேருத்துவரிைே் பரிதெொதிக்கவுே்; 

அல்லது 

 உங்கள் ேருத்துவ முரண்பொடு இன்னுே் அப்படிதய இருக்கிறது எனில், 

AIR இல் உங்கள் நிதலதயப் புதுப்பிக்குேொறு உங்கள் ேருத்துவரிைே் 

தகளுங்கள். 

தெதவகள் அவுஸ்திதரலியொ வதரயறுத்துள்ளபடி தகுதியொன சுகொதொர 

வல்லுநரக்ள் ேைட்ுதே AIR க்கு ேருத்துவ முரண்பொடுகதள அறிக்தக செய்ய 

முடியுே். உங்கள் ேருத்துவ முரண்பொடு குறித்து AIR க்குத் 

சதரிவிக்கப்பைட்ுள்ளது என்பதத உங்களொல் நிரூபிக்க முடியொவிை்ைொல், 

அவுஸ்திதரலியொதவ விைட்ு சவளிதயற விலக்கு சபற விண்ணப்பிக்க 

தவண்டுே். 

உங்கள் ேருத்துவ முரண்பொடுகள் AIR இல் பை்டியலிைப்பைட்ுள்ளன 

என்பதற்கு ஏை்றுக்தகொள்ளக்கூடிய ெொன்றுகறள வைங்க 

முடியொவிட்டொல், நீங்கள் அவுஸ்திரரலியொறவ விடட்ு தவளிரயை பயண 

விலக்கு தபை விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

அவுஸ்திதரலியொவிற்குள் நுதையுே்தபொது ேருத்துவக் 

கொரணங்களுக்கொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொள்ள 

முடியொது என்பதற்கொன ெொன்று 

முழுதேயொக தடுப்பூசி தபொைட்ுக்சகொண்ை பயணிகளுக்கு உள்ள அதத 

பயண ஏற்பொடுகதள அணுக, ேருத்துவக் கொரணங்களுக்கொக தடுப்பூசி 

தபொைட்ுக்சகொள்ள முடியொது என்பதற்கொன ஏற்றுக்சகொள்ளக்கூடிய 

ஆதொரத்தத நீங்கள் வைங்க தவண்டுே். 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலியொவிற்குள் நுதைந்து, அவுஸ்திதரலிய 

தநொய்த்தடுப்புப் பதிதவை்டில் (AIR) ஒரு ேருத்துவ முரண்பொடு பதிவு 

செய்யப்பை்டிருந்தொல், அவுஸ்திதரலிய தகொவிை்-19 டிஜிை்ைல் ெொன்றிததை 

விேொன ஊழியரக்ளிைே் கொை்ைலொே். இல்தலசயனில் உங்கள் தடுப்பூசி 

வரலொற்று அறிக்தகதயக் கொை்ைலொே். 

AIR-இல் உங்களின் ேருத்துவ முரண்பொடு பதிவு செய்யப்பைவில்தல எனில், 

ேருத்துவப் பிரெச்ிதன கொரணேொக உங்களொல் தகொவிை்-19 தடுப்பூசி தபொை 

முடியவில்தல என்பததக் குறிக்குே் ேருத்துவெ ்ெொன்றிததை விேொன 

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
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
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ஊழியரக்ளிைே் கொை்ை தவண்டுே். ேருத்துவெ ்ெொன்றிதை் ஆங்கிலத்தில் 

இருக்க தவண்டுே் ேற்றுே் அதில் பின்வருே் தகவல்கள் இைே்சபற்றிருக்க 

தவண்டுே்: 

 உங்கள் சபயர ்(இது உங்கள் பயண அதையொள ஆவணங்களுைன் 

சபொருந்த தவண்டுே்) 

 ேருத்துவ ஆதலொெதனத் திகதி ேற்றுே் உங்கள் ேருத்துவப் 

பயிற்சியொளரின் விவரங்கள் 

 உங்களுக்கு ேருதத்ுவப் பிரெச்ிதன உள்ளது என்பததத் சதளிவொகக் 

தகொடிைட்ுக் கொைட்ுே் விவரங்கள், அதொவது நீங்கள் தகொவிை்-19 

தடுப்பூசிதயப் தபொைட்ுக்சகொள்ள முடியொது (தடுப்பூசி முரணொக 

உள்ளது) என்பததத் சதளிவொக விவரிக்குே் ஆதொரே். 

TGA அங்கீகரிக்கொத அல்லது ஒப்புதல் அளிக்கொத தடுப்பூசிகதளப் 

சபற்றவரக்ள் இந்தப் பிரிவில் தெரக்்கப்பைவில்தல என்பதத நிதனவில் 

சகொள்ளவுே். 

ரகொவிட்-19 ததொை்ைொல் முன்பு பொதிக்கப்பட்டிருப்பது, ரகொவிட்-19 

தடுப்பூசி ரபொடட்ுக் தகொள்ளொமல் இருக்க மருத்துவ முரணொகக் 

கருதப்படவில்றல என்று சுகொதொரத் துறை அறிவுறுத்துகிைது. 

உங்கள் ேருத்துவப் பயிற்சியொளர,் சுகொதொரத் துதறயின் இதணயதளதத்ில் 

தடுப்பூசி தபொடுவதற்கு முரணொன ேருத்துவரீதியொன பிரெச்ிதனகள் 

பற்றிய தகவதலக் கொணலொே். தகொவிை்-19 தடுப்பூசிக்கு முரணொகக் 

கருதப்படொத பிரெச்ிதனகள் பற்றிய தகவலுே், அவுஸ்திதரலியொவுக்குப் 

பயணே் செய்யத் தததவயொன தடுப்பூசிதயப் தபொைட்ுக் சகொள்வதிலிருந்து 

ேருத்துவ விலக்கு சபற ஏை்றுக்தகொள்ளப்படொத பிரெச்ிதனகள் பற்றிய 

தகவலுே் இந்த இதணயதளத்தில் இைே்சபற்றுள்ளன. உங்கள் 

பொரற்வக்கொக: தகொவிை்-19 தடுப்பூசிக்கு எதிரொக ேருத்துவ முரண்பொடு 

இருப்பதற்கொன ெொன்று. 

உங்கள் ஆதொரே் இந்தத் தததவகதளப் பூரத்்திசெய்கிறதொ என்பதத 

உறுதிப்படுத்துவது உங்களுதைய சபொறுப்பு. செக்-இன் செய்யுே்தபொது 

விேொன நிறுவனங்கள் உங்கள் ெொன்றிததைக் தகொருே். 

நீங்கள் தபொக்குவரத்து செய்யுே் அல்லது நீங்கள் பயணே் செய்யவிருக்குே் 

ேொநிலங்கள் ேற்றுே் பிரததெங்களில் உள்ள பிற விதிமுதறகதளயுே் 

நீங்கள் ெரிபொரக்்க தவண்டுே், குறிப்பொகத் தனிதேப்படுத்திக் சகொள்ளுே் 

விதிமுதறகள் ேற்றுே் நீங்கள் சென்றதற்குப் பிறகு செய்ய தவண்டிய பிற 

பரிதெொததன விதிமுதறகள் தபொன்றவற்தற நீங்கள் ெரிபொரக்்க தவண்டுே். 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலியொவிற்கு வருே்தபொது தவறு ேொநிலே் அல்லது 

பிரததெத்திற்கு செல்ல திை்ைமிை்ைொல்,  உள்நொை்டு பயணக் 

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
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
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கைட்ுப்பொடுகதளெ ்ெரிபொரக்்க தவண்டுே். ேொநிலங்கள் ேற்றுே் 

பிரததெங்கள் தங்கள் செொந்த பயணக் கைட்ுப்பொடுகதளக் 

கதைப்பிடிக்கலொே். 

உங்களுக்குப் சபொருந்தக்கூடிய பயணக் கைட்ுப்பொடுகள் ேற்றுே் 

விதிமுதறகளுக்கு இணங்குவதற்கு நீங்கதள சபொறுப்பொவீரக்ள்.  

ஏை்றுக்தகொள்ளக்கூடிய மருத்துவெ ்ெொன்றுகறள உங்களொல் வைங்க 

முடியொவிட்டொல், அவுஸ்திரரலியொவுக்குப் பயணம் தெய்வதை்கு பயண 

விலக்கு தபை நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ரவண்டியிருக்கும். 

ரகொவிட்-19 பரிரெொதறன 

அவுஸ்திதரலியொவில் நுதைவதற்கு அல்லது அதன் வழியொகெ ்செல்ல, 

தகொவிை்-19 பரிதெொததனயின் சநகை்டிவ் முடிவு தததவ. 

நீங்கள் பின்வருே் ஏததனுே் ஓர ்ஆதொரத்தத வைங்க தவண்டுே்: 

 உங்கள் விேொனே் புறப்படுவதற்கு 3 நொை்களுக்குள் எடுக்கப்பை்ை 

தகொவிை-்19 சநகை்டிவ் பொலிேதரஸ் செயின் ரியொக்ஷன் (Polymerase Chain 

Reaction, PCR) அல்லது பிற நியூக்ளிக் அமிலே் சபருக்கப் பரிதெொததன 

(Nucleic Acid Amplification Test, NAAT) ஆதொரே், 

 உங்கள் விேொனே் புறப்படுவதற்கு 24 ேணிதநரத்திற்குள் ேருத்துவ 

தேற்பொரத்வயின் கீை் எடுக்கப்பை்ை சநகை்டிவ் தரபிை் ஆன்டிசென் 

பரிதெொததனயின் (Rapid Antigen Test, RAT) ேருத்துவெ ்ெொன்றிததை 

நீங்கள் செக்-இன் செய்யுே்தபொது உங்கள் விேொன நிறுவன 

அலுவலரிைே் வைங்க தவண்டுே். 

உங்கள் விேொனே் தொேதேொனொல், நீங்கள் புறப்படுவதற்கு முந்ததய 

பரிதெொததனத் தததவகதளப் பூரத்்தி செய்ததொகதவ கருதப்படுவீரக்ள். 

உங்களுக்குப் புதிய பரிதெொததன தததவயில்தல. 

இருப்பினுே், உங்கள் விேொனே் தவறு திகதிக்கு ேொற்றப்பை்ைொதலொ, ரத்து 

செய்யப்பை்ைொதலொ, ேறு திை்ைமிைப்பை்ை விேொனே் புறப்படுவதற்கு 3 

நொை்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பை்ை தகொவிை்-19 சநகை்டிவ் PCR பரிதெொததன 

ஆதொரத்தத அல்லது ேறு திை்ைமிைப்பை்ை விேொனே் புறப்படுவதற்கு 24 

ேணிதநரத்திற்குள் எடுக்கப்பை்ை சநகை்டிவ் RAT ஆதொரத்தத நீங்கள் 

வைங்க தவண்டுே். 

 

 

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.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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நீங்கள் வைங்க தவண்டிய ெொன்றுகள் பற்றிய தகவதல சுகொதொரத் துதற 

இதணயதளத்தில் கொணலொே். இவற்றில் அைங்குவன: 

 தகொவிை-்19 பரிதெொததன விதிமுதறகள், இதில் 

o ஏற்றுக்சகொள்ளக்கூடிய பரிதெொததனகள் 

o தததவயொன குறிப்பிை்ை ெொன்றுகள் 

o பரிதெொததன செய்வதற்கு நீை்டிக்கப்பை்ை கொலக்சகடுதவக் 

சகொண்ை நொடுகளின் பை்டியல்  

o புறப்படுே் முன் பரிதெொததன செய்வதற்கு விலக்கு 

அளிக்கப்பை்ை நொடுகளின் பை்டியல் உள்ளிை்ைதவயுே் அைங்குே் 

 நீங்கள் தகொவிை்-19 தநொயிலிருந்து மீண்டிருந்துே் உங்கள் 

பரிதெொததன முடிவு பொசிை்டிவ் என வந்தொல் என்ன செய்வது 

நீங்கள் தபொக்குவரத்து செய்யுே் ேற்றுே் பயணிக்குே் அதனத்து 

நொடுகளுக்குே் தததவயொன பரிதெொததன ேற்றுே் தடுப்பூசி விதிமுதறகள் 

ேற்றுே் ஆதொரங்கதளெ ்ெரிபொரப்்பதற்கு நீங்கதள சபொறுப்பொவீரக்ள். 

சபருே்பொலொன ேொநிலங்கள் ேற்றுே் பிரததெங்களில் நீங்கள் அந்த 

இைத்திற்கு வந்தவுைன் தகொவிை்-19 பரிதெொததனதய தேற்சகொள்ள 

தவண்டுே். கூடுதல் தகவலுக்கு, ேொநிலே் ேற்றுே் பிரததெத்தின் வருதக 

விதிமுதறகதளப் பொரக்்கவுே். 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
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

