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 ویکسینیشن ےک تقاض  

یلیا ےک ویکسینیشن ےک تقاضوں پر پور  ے االقوایم سفر کرنے ےک لی آسٹر ا اپنا سفر ُبک کرنے ےس پہےل، چیک کریں کہ آیا آپ بیے
۔  ہیے یا نہیے

 اترنے

ورت ہ یا نہیے  یا آپ کو پہنچنے پر قرنطینہ میے رہنے یک ضے
ٓ
یلیا میے داخل ہونے یک اہلیت اور ا

پر اثر پڑ س ااس ےس آپ یک آسٹر
۔  سکتا ہے

۔ یلیا چھوڑ کر جانے یک اہلیت پر بیھ اثر پڑتا ہے یلیائی شہری یا مستقل رہائشی ہیے تو، اس ےس آپ یک آسٹر  اگر آپ ایک آسٹر

یلیا ےک وی  کسینیشن ےک تقاضوں پر پورا اترناآسٹر

یلیا ےک رسحدی انتظامات ےک مقصد یک خاطر ایک 'مکمل طور پر  یلیا ےک ویکسینیشن ےک تقاضوں پر پورا اترنے اور آسٹر آسٹر
ے شدہ' مسافر   کہ آپ یا تو:  مانے جانے ویکسیے

ے
، آپ کو ثبوت فراہم کرنے ہوں ےک  ےک لیے

  یلیا یک  یے یک تعریف پر پورا اترنے ہ  بیے االقوایم سفری مقاصد ےک لی مکمل طور پر ویکسیے شدہآسٹر
  12   ہی  سال ےس کم عمر ےک ایک بچ 
  12  سات  سفر  ےکفرد سال یک عمر ےک ایک بچ  ہی جو کم از کم کش ایک مکمل طور پر ویکسیے شدہ بالغ  17ےس 

  یںکر 
ے
 ؛ یاےک

  ۔طب وجوہات یک بناء پر آپ کو ویکسیے نہی لگائی جا سکبے 

 

یلیا میے 
ے شدہ مسافروں ےک لی آسٹر ، تو آپ کو ویکسیے  ہیے

اخل د اگر آپ مندرجہ باال زمروں میے ےس کش پر بیھ پورا اترنے
۔  ہونے ےک اقدامات پر عمل کرنا چاہنے

ے شدہ مسافروں ےک لی آساترنے نہیے پورا بیھ پر اگر آپ مندرجہ باال زمروں میے ےس کش  ، تو آپ کو غٹے ویکسیے یلیا میے ہیے
ٹر

۔  داخل ہونے ےک اقدامات پر عمل کرنا چاہنے

 

یلیا پہنچن  واےل ویزا حاملیں  کا ویز 
کتا ا منسوخ کیا جا سکتا ہ اور انہیں حراست میں لیا جا سدرج ذیل صورتوں میں آسٹر

: نکاال ہے اور   جا سکتا ہے

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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  یلیا یک رسحد میں داخےل ےک تقاضوں ےک مطابق بیں  االقوایم سفری مقاصد ےک لی مکمل طور پر اگر وہ آسٹر
 ویکسیں  شدہ نہیں ہیں 

  اگر وہCOVID-19  حکومت یک جانب ےس بیان کردہ کیس 
ی
یلیائ کا خالف عالمت  مطبی بیھ ویکسیں  ےک لیں آسٹر

؛ یا  شکار نہیں ہیں
 ۔ ٰ ےک حامل نہیں ہیں  ہیں یا وہ کیس سفری استثب 

تے
ٓ
ا ٰ زمرے میں نہیں   اگر وہ مستثب 

 بیں  االقوایم سفری مقاصد ےک لیں مکمل طور پر ویکسیں  شدہ

یشن )اگر آپ نے  یعبے عالج معالچی یک اشیاء یک انتظامیہ یک جانب ےس ایک منظور شدہ یا  (TGAتھٹاپیوٹک گڈز ایڈمنسٹر
ے کا  یلیا میے بنیادی  تسلیم شدہ ویکسیے

یلیا ےس روانہ ہونے کورس مکمل کیا ہ تو آپ کو آسٹر ےک لی مکمل  داخل ہونے اور آسٹر
۔ ۔ اس میے مخلوط )مکسڈ( خوراکیے بیھ شامل ہیے ے شدہ مانا جاتا ہے  طور پر ویکسیے

 ےک لیے 
ے االقوایم سفر کرنے ے اور خوراکی  قابل قبول بیے :  درج ذیل موجودہ منظور شدہ یا تسلیم شدہ ویکسیٹے  ہیے

  دن ےک وقفے ےس درج ذیل یک دو خوراکیے  14کم از کم : 
o AstraZeneca Vaxzevria 
o AstraZeneca Covishield 
o Pfizer/Biontech Comirnaty 
o Moderna Spikevax  یاTakeda 
o Sinovac Coronavac 
o Bharat Biotech Covaxin 
o Sinopharm BBIBP-CorV  یلیا میے داخل ہونے وقت

 سال ےس کم عمر ےک لوگوں ےک لی  60آسٹر
o Gamaleya Research Institute Sputnik V 
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid 

 یا

  :درج ذیل یک ایک خوراک 

o Johnson ＆ Johnson / Janssen-Cilag   یکCOVID   ے  ویکسیے

ے یک آخری خوراک لگوانے ےک بعد ےس کم از کم ٹیکوں ےک  مامونیبے  اور  دن گزر چےک ہوں۔ 7کورس میے ویکسیے

 ہیے 
ے شدہ ےک زمرے میے شمار ہوئے ے االقوایم سفر ےک لی مخلوط )مکسڈ( خوراکیے ضف تبیھ مکمل طور پر ویکسیے ب جبیے

ے  ن دیگر  TGAیک جانب ےس منظور شدہ یا تسلیم شدہ ہوں۔   TGAوہ تمام ویکسیٹے
ُ
ے کا جائزہ ےل ریہ ہ  COVID-19ا ویکسیٹے
۔ یلیا میے داخیل سفر ےک لیے تسلیم کیا جا سکتا ہے

 جنہیے مستقبل میے آسٹر

یلیا میے رہنے واال ہر شخص 
، ایےس غٹے   COVID-19آسٹر ے  ویزا حاملیے

یلیائی ے مفت حاصل کرسکتا ہ، اس میے آسٹر یک ویکسیے
۔  شہری جن ےک پاس کوئی درست ویزا نہیے ہے اور امیگریشن حراسبے مراکز میے رہنے واےل لوگ شامل ہیے

 ہے 
ے
ے لگ  اس بات کا ثبوت فراہم کرنا کہ آپ کو ویکسیے

یلیا ےکآپ کو ایٹی الئن ےک عمےل کو اس بات ےک ثبوت  ے االقوایم سفری مقاصد ےک لی آسٹر  کہ آپ بیے
ے
 دکھانے ہوں ےک

۔  ہیے
 ویکسینیشن ےک تقاضوں پر پورا اترنے

یلیا میے داخل ہونے ےس پہےل 
پ کو ان ثبوتوں کو اپ لو  ڈیکلٹیشن پیسنجر ڈیجیٹل آسٹر

ٓ
ڈ کر ےک انہیے مکمل ُپر کرنے پر بیھ ا

 فراہم کرنے کو کہا جانی گا۔

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
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
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یلیا ےس روانہ ہونے ےس پہےل ایٹی الئن ےک عمےل کو اپنے  یلیائی شہری یا مستقل رہائشی ہیے تو آپ کو بیھ آسٹر اگر آپ ایک آسٹر
۔
ے
 ثبوت دکھانے ہوں ےک

ے ل یلیا میے ویکسیے
ویکسینیشن  COVID-19بیے االقوایم گوائی ہ تو، آپ کو ایٹی الئن ےک عمےل کو اپنا اگر آپ نے آسٹر
آن الئن اکاؤنٹ کا  Medicareےک ذریےع اپنے  myGovیا  ایپ Express Plus Medicareدکھانا ہوگا۔ آپ  (ICVCرسٹیفکیٹ )

۔ ڈاؤن  ICVCاستعمال کرنے ہونی اپنا  پ کو  ICVCلوڈ کر سکیے ہیے
ٓ
پ اےس پرنٹ کر  PDFا

ٓ
فارمیٹ میے فراہم کیا گیا ہ تاکہ ا

 جب آپ اپبے پرواز میے چیک ان  
ے

ے اےس اس وقت مانگیے یک ۔ ایٹی الئٹے انک طور پر محفوظ رک  سکیے سکیے یا اپنے فون پر الیکٹر
۔
ے
 کریں ےک

 تیھ اور آپ ےک پاس
ے
ے لگ ون ملک میے ویکسیے غٹ ملگ نہیے ہ تو، آپ کو ایٹی الئن ےک عمےل کو اپنا  ICVC اگر آپ کو بٹے

 پیش کرنا ہوگا۔ ویکسینیشن رسٹیفکیٹ

پ ایک 
ٓ
ون ملک میے ویکسینیشن لگوائی تیھ اور ا  بٹے

ون ملک ےک حا ICVCاگر آپ نے ، تو آپ اپنے بٹے صل کرنا چاہنے ہیے
یلیائی امیونائزیشن رجسٹر )ٹیکوں کو  ۔ یہ سب کرنے ےک بعد، آپ میے  (AIRآسٹر ےک لی درخواست  ICVCشامل کر سکیے ہیے

۔  دے سکیے ہیے

یلیا ےک ک  نہیں ہوتاکریں کہ اگر آپ ےک پاس ایک ویکسینیشن رسٹیفکیٹ ہ، تو اس کا خود بخود یہ مطلب   نوٹ ہ آپ آسٹر
۔ مثال ےک طور پر، آپ کا ویکسینیشن  ے شدہ مسافر ہیے ے االقوایم سفری مقاصد ےک لی ایک مکمل طور پر ویکسیے بیے

ے یک ضف ایک خوراک یہ لگوائی ہ۔ آپ ےک   دو خوراکوں وایل ویکسیے
رسٹیفکیٹ میے یہ ظاہر ہو سکتا ہ کہ آپ نے

یلیا یک ویکسینیشن رسٹیفکیٹ ےس یہ ثابت ہونا  طور پر ویکسیے  بیے االقوایم سفری مقاصد ےک لی مکملچاہن کہ آپ آسٹر
۔  شدہ  ہیے

 یک تعریف پر پورا اترنے

یلیا آنے اپنے ویکسینیشن کا اسٹیٹس جاننا اور یہ چیک کرنا آپ یک ذ ے رسٹیفکیٹ آسٹر اور جانے کا  مہ داری ہ کہ آپ کا ویکسیے
۔ےک لیے سفر کرنے  پ یک اہلیت کو سپورٹ کرتا ہے

ٓ
 ا

اگر آپ ےک ویکسینیشن رسٹیفکیٹ پر موجود نام آپ ےک پاسپورٹ میے درج نام ےس مماثل نہیے 

 ہے 

 پاسپورٹ حامل ہیے اور آپ نے اپنا نام تبدیل کیا ہ، تو آپ 
یلیائی یلیائی پاسپورٹ آفساگر آپ ایک آسٹر  رابطہ کر ےک ےس آسٹر

۔  ایک نیا پاسپورٹ حاصل کرنے ےک بارے میے معلومات حاصل کر سکیے ہیے

یلیا  ے لگائی گبی تیھ لیکن آپ اس وجہ ےس  اگر آپ کو آسٹر حاصل نہیے کر سکیے کیونکہ آپ ےک ویکسینیشن  ICVCمیے ویکسیے
، تو آپ کو  یرسٹیفکیٹ پر موجود نام یک تفصیالت آپ ےک پاسپورٹ میے درج نام ےس مماثل نہیے ہیے لیائی امیونائزیشن آسٹر

 ےس رابطہ کرنا ہوگا۔ رجسٹر 

اگر آپ ایک ایےس غٹے ملگ ویکسینیشن رسٹیفکیٹ ےک سات  سفر کر رہ ہیے جو آپ ےک پاسپورٹ میے موجود نام ےس مماثل 
، جیےسنہیے ہ، تو آپ کو یہ بیھ یقیبے بنانا چاہن کہ آپ ےک پاس اپنے نام ےک دیگر ثبوت دست  نکا  نامہ یا ڈرائیور کا یاب ہیے

 الئسنس۔

 بچوں ےک لیں انتظامات

 : ے شدہ مسافروں واےل سفری انتظامات ےک تحت سفر کر سکیے ہیے  مندرجہ ذیل گروپس میے شامل بچ  ویکسیے

 12 سال ےس کم عمر؛ یا 
  ے شدہ بالغ  17ےس  12جن یک عمر ر ےک سات  سفر کفرد سال ہ اور جو کم از کم کش ایک مکمل طور پر ویکسیے

 رہے ہیے 

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://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
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
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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ن یک عمر ےک ثبوت ےک طور پر بیھ استعمال کیا جانی گا۔
ُ
 بچوں ےک لیے پاسپورٹ کو ا

ے شدہ ے شدہ یا جزوی طور پر ویکسیے پ غٹے ویکسیے
ٓ
، تو بچوں ےک سات  سفر کر رہ ہ اگر آپ ایک فیمیل گروپ ہیے اور ا یے

 ےک تقاضوں کو بیھ چیک کرنا چاہن جن ےس ٹران ذائے آپ کو ان تمام ریاستوں اور عالقوں ےک جملہ قرنطینہ یا 
ے

زٹ  علیحدیک
۔ مزید معلومات ےک لیی  پ ارادہ رکھنے ہیے

ٓ
 مالحظہ کریں۔کو   ںو ریاسبے اور عالقائی داخےل ےک تقاضکرنے اور جن کا سفر کرنے کا ا

 جا سکبے 
ی
 اگر طبی وجوہات یک بناء پر آپ کو ویکسیں  نہیں لگائ

، تو آپ کو طبی   جا سکبے
ے نہیے لگائی ل ثبوت فراہم  ےک قابل قبو مخالف عالمت اگر طبی وجوہات یک بناء پر آپ کو ویکسیے

۔
ے
 کرنے ہوں ےک

۔ 
ے
ے شدہ مسافروں واےل سفری انتظامات ےک تحت سفر کر سکیے ےک ، تو آپ ویکسیے  ہیے

اگر آپ قابل قبول ثبوت فراہم کرنے
۔آپ کو سفر کرنے ےس پہےل ایٹی ال 

ے
 ئن ےک عمےل کو اپنے ثبوت دکھانے ہوں ےک

پ کو وہاں ےک جملہ تقاضوں، خاص طور پر 
ٓ
، ا
ے
 اور وہاں کا سفر کریں ےک

ے
آپ جن ریاستوں اور عالقوں ےس ٹرانزٹ کریں ےک

۔ مالحظہ کریں:   ۔ریاسبے اور عالقائی آمد ےک تقاضے قرنطینہ ےک تقاضوں کو بیھ چیک کرنا چاہنی

ٰ ےس ایک علیحدہ مخالف عالمت  اس بات کا ثبوت کہ طبی  ، سفری استثب   جا سکبے
ی
یک بناء پر آپ کو ویکسیں  نہیں لگائ

۔  چٹں  ہے

یلیا ےس روانہ ہونے وقت اس بات کا ثبوت کہ طبی وجوہات یک بناء پر آپ کو  ے نہیے و آسٹر یکسیے

 لگائی جا سکبے 

یلیائی شہری یا مستقل رہائشی ہیے تو، آپ کو اس بات کا ثبوت دکھانا ہوگا کہ آپ  یلیا ےس روانہ ہونے واےل ایک آسٹر اگر آپ آسٹر
یلیا میے دستیاب 

ے ےک لی کوئی ایش طبی   COVID-19ےک پاس آسٹر یلیائی مخالف عالمت یک تمام ویکسیٹے  ہ جو آسٹر
یلیائی ( میے رپورٹ شدہ ہ۔ آپ کو ثبوت ےک طور پر اپنا AIRن رجسٹر )امیونائزیش یا  ڈیجیٹل رسٹیفکیٹ COVID-19آسٹر

۔مامونیبے اپبے   چاہنے
 ٹیکوں یک رسگزشت فراہم کرئے

 طبی  AIRاگر 
 ہ، تو  مخالف عالمتپر ایک عارضے

ے
ی تک ےک ل'ےک ڈیجیٹل رسٹیفکیٹ پر اس تاری    خ  COVID-19ریکارڈ یک یک
۔ اس تاری    خ ےک بعد، آپ کو ان 

ے
: درست' دکھائی جانی یک

ے
ے کرئے ہویک  میے ےس کوئی ایک چٹے

  اپنے ڈاکٹر ےس معلوم کرنا ہوگا کہ آیا آپ ابCOVID-19  ؛ یا ے لگوا سکیے ہیے یا نہیے  یک ویکسیے
  ابیھ بیھ درست ہ تو، اپنے ڈاکٹر ےس کہنا ہوگا کہ وہ مخالف عالمت اگر آپ یک طبیAIR  پ ےک اسٹیٹس کو اپ

ٓ
پر ا

 ڈیٹ کرے۔

یلیا ضف  یک اطالع دے سکیے مخالف عالمت  کو طبی   AIRیک جانب ےس منظور شدہ اہل صحت ےک ماہرین یہ   رسورسے آسٹر
۔ اگر آپ یہ ثابت نہیے کر سکیے ہیے کہ آپ یک طبی  یلیا چھوڑ کر  AIR تمخالف عالمہیے میے رپورٹ شدہ ہ، تو آپ کو آسٹر

۔
ے

ٰ حاصل کرنے یک درخواست دیبے ہویک  روانہ ہونے ےک لیے استثبے

پ کوتو، میے درج شدہ ہ  AIR مخالف عالمتکہ آپ یک طبی  اگر آپ اس بات کا قابل قبول ثبوت فراہم نہیں کر سکیے 
ٓ
 ا

۔ آسٹریلیا چھوڑ کر روانہ ہونے کے لیے سفری استثنٰی کے لیے درخواست
ے

 دیبے ہویک

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/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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یلیا میے داخل ہونے وقت اس بات کا ثبوت کہ طبی وجوہات یک بناء پر 
ے  آپ کو آسٹر ویکسیے

 نہیے لگائی جا سکبے 

ے شدہ مسافروں واےل سفری انتظامات تک رسائی حاصل کرنے ےک لی، آپ کو اس بات ےک قابل قبول  مکمل طور پر ویکسیے
۔ ے نہیے لگائی جا سکبے  کہ طبی وجوہات یک بناء پر آپ کو ویکسیے

ے
 ثبوت فراہم کرنے ہوں ےک

یل یلیائی امیونائزیشن رجسٹر )اگر آپ آسٹر پ یک طبی AIRیا میے داخل ہو رہ ہیے اور آسٹر
ٓ
ریکارڈ شدہ مخالف عالمت ( میے ا

یلیائی ہ تو آپ ایٹی الئن ےک عمےل کو ایک  ۔ بصورت دیگر آپ  ڈیجیٹل رسٹیفکیٹ COVID-19آسٹر یبے ماموندکھا سکیے ہیے
۔  ٹیکوں یک رسگزشت کا اسٹیٹمنٹ دکھا سکیے ہیے

پ یک طبی  AIRاگر 
ٓ
پ کو ایٹی الئن ےک عمےل کو ایک ایسا طبی رسٹیفکیٹ دکھانا  مخالف عالمتمیے ا

ٓ
ریکارڈ شدہ نہیے ہ تو ا
۔ میڈیکل   COVID-19ہوگا جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ آپ کش طبی عارضے یک وجہ ےس  ے نہیے لگوا سکیے ہیے یک ویکسیے

 :  چاہنے
 رسٹیفکیٹ انگریزی میے ہونا چاہنے اور اس میے درج ذیل معلومات شامل ہوئے

 )آپ کا نام )یہ آپ ےک سفری شناخبے دستاویزات ےس مماثل ہونا چاہن 
 طبی مشاورت یک تاری    خ اور آپ ےک طبی معالج یک جملہ تفصیالت 
  جس کا  ،ایش تفصیالت جن میے واضح طور پر اس بات کو بتایا کیا گیا ہو کہ آپ کش طبی عارضے میے مبتالء ہیے

ے نہیے   COVID-19مطلب ہے کہ آپ  (۔یک ویکسیے   لگوا سکیے ہیے )ویکسینیشن ممنوع ہے

 ہیے جو 
ے لگوائی یک جانب ےس منظور شدہ   TGAنوٹ کریں کہ اس زمرے میے وہ لوگ شامل نہیے ہیے جنہوں نے ایش ویکسیٹے

۔  یا تسلیم شدہ نہیے ہیے

مخالف ویکسینیشن ےک لی ایک طبی  COVID-19ےک گزشتہ انفیکشن کو  COVID-19مشورہ دیتا ہ کہ  محکمہ صحت
۔عالمت   تصور نہیں کیا جاتا ہے

ن طبی حاالت ےک بارے میے معلومات حاصل کر سکتا ہ جن یک یہ 
ُ
آپ کا طبی معالج محکمہ صحت یک ویب سائٹ پر ا

ن حاالت ےک بارے میے بیھ معلومات 
ُ
غرض ہوئے ہ کہ ویکسینیشن اس فرد ےک لی ٹھیک نہیے ہ۔ اس ویب سائٹ میے ا

یلیا ےک سفر ےک لی ویکسس نہیں ویکسینیشن ےک لی متضاد  COVID-19شامل ہیے جنہیے  ینیشن  مجھا جاتا ہ اور جنہیے آسٹر
ٰ ےک طور پر قبول  مخالف ویکسیے یک طب   COVID-19: مالحظہ کریںکیا جاتا ہ۔   نہیں کرنے ےک لی ایک طبی استثبے

 ۔کا ثبوتعالمت  

ے چیک ان پر آپ ےک رسٹیفکیٹ    ےک ذمہ دار ہیے کہ آپ کا ثبوت ان تقاضوں پر پورا اترتا ہ۔ ایٹی الئٹے
آپ اس بات کو یقیبے بنانے
۔
ے

 یک درخواست کریں یک

پ 
ٓ
 ا

ے
 اور وہاں کا سفر کریں ےک

ے
پ کو وہاں ےک جملہ تقاضوں، خاص طور پر جن ریاستوں اور عالقوں ےس ٹرانزٹ کریں ےک

ٓ
، ا

۔  قرنطینہ اور بعد از آمد ٹیسٹنگ ےک تقاضوں کو چیک کرنا چاہنی

 کا منصوبہ بنا رہ ہیے تو، آپ  اگر آ
 کا یا اس ےس گزرنے ہونی سفر کرنے

ے
 کش اور ریاست یا عالق

ے
گ
ٓ
ا یلیا پہنچنے ےک بعد  پ آسٹر

۔ گھریلو سفری پابندیاںکو    اپبے علیحدہ سفری پابندیاں عائد کر سکیے ہیے
ے
۔ جملہ ریاستیے اور عالق  چاہئیے

 چیک کرئے

۔ آپ ان سفری پابندیوں اور   ہیے
 تقاضوں یک تعمیل کرنے ےک لیے ذمہ دار ہیے جو آپ پر الگو ہونے

یلیا کا سفر کرن  ےک لی  ، تو آپ کو آسٹر ٰ ساگر آپ قابل قبول طبی ثبوت فراہم کرن  ےس قارص ہیں یک   فری استثب 
۔  درخواست دیب  پڑ سکبے ہے

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
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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COVID-19 ٹیسٹنگ 

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے ےک لیے  یلیا میے داخل ہونے یا آسٹر
۔ COVID-19آسٹر  ٹیسٹ کا منفے نتیجہ درکار ہے

 
ے
 آپ کو درج ذیل میے ےس کش ایک ےک ثبوت فراہم کرنے ہوں ےک

  ےس 
ے

ے ِریکشن ) COVID-19دن ےک اندر تک کرایا گیا ایک  3اپبے پرواز یک شیڈول کردہ روانگ ( PCRپولیمریز چیے
،NAATٹیسٹ یا دیگر نیوکلیک ایسڈ ایمپِلِفکیشن ٹیسٹ )  ( ےک منفے نتیچی

  ےس پہےل 
ے

 میے کرانی گیی ریپ  24اپبے پرواز یک شیڈول کردہ روانگ
( RATیسٹ )ڈ اینٹیجن ٹگھنیر ےک اندر اندر طبی نگرائے

 ےک منفے نتیچی ےک ثبوت ےک طور پر ایک طبی رسٹیفکیٹ، چیک ان کرنے وقت اپبے ایٹی الئن کو فراہم کرنا ہوگا۔

 ےس قبل ٹیسٹنگ ےک تقاضوں کو پورا کرنے واال 
ے

اگر آپ یک پرواز میے تاخٹے ہوگبی ہ تو، اس صورت میے بیھ آپ کو روانگ
۔تصور کیا جانی گا۔ آپ کو 

ے
ورت نہیے ہویک  ایک نیی ٹیسٹ یک ضے

ٹیسٹ   COVID-19 PCRتاہم، اگر آپ یک پرواز دوبارہ شیڈول یک گبی ہ یا منسوخ کر دی گبی ہ تو، آپ کو ایک ایےس منفے 
یک  جو دوبارہ شیڈول   RATدن پہےل تک کرایا گیا ہو یا ایک ایسا  3کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا جو دوبارہ شیڈول یک گبی پرواز ےس 

 گھنیر ےک اندر اندر کرایا گیا ہو۔  24گبی پرواز ےس 

۔  محکمہ صحت یک ویب سائٹآپ 
ے
ن ثبوتوں ےک بارے میے معلومات حاصل کر سکیے ہیے جو آپ کو فراہم کرنے ہوں ےک

ُ
پر ا
 : یں شامل ہیے ے  اس میے درج ذیل چٹے

 COVID-19 بشمول ،  ٹیسٹ ےک تقاضے
o قابل قبول ٹیسٹ 
o مطلوبہ مخصوص ثبوت 
o ٹیسٹنگ ےک لی توسیع شدہ ٹائم فریمز واےل ممالک یک ایک فہرست 
o  ن ممالک یک ایک فہرست

ُ
ٰ ہیے ا  ےس قبل یک ٹیسٹنگ ےس مستثبے

ے
 جو روانگ

  اگر آپ کوCOVID-19  تھا اور آپ اس ےس صحت یاب ہوچےک ہیے لیکن پھر بیھ آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہ
 تو کیا کرنا ہوگا

 ےک ذمہ دار ہیے جہاں ےس آپ 
رانزٹ کرنے ٹآپ ان تمام ممالک ےک لی ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن ےک تقاضوں کا ثبوت چیک کرنے

۔  ہیے
پ سفر کرنے

ٓ
 ہیے اور جہاں کا ا

 بعد 
ً
پ وہاں پہنچنے ےک فورا

ٓ
 ہیے کہ ا

 آپ ےس یہ تقاضا بیھ کرنے
ے
۔ مزید   COVID-19زیادہ تر ریاستیے اور عالق کا ٹیسٹ کروائیے

 کو مالحظہ کریں۔  وںریاسبے اور عالقائی آمد ےک تقاضمعلومات ےک لیی 

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

