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Xét nghiệm và điều trị COVID-19 

Ngay cả nếu quý vị không có thị thực, hoặc không biết chắc về tình trạng thị thực của 
mình, quý vị vẫn phải tuân theo các hướng dẫn y tế công cộng. Nếu cảm thấy không 
khoẻ, quý vị hãy đi gặp bác sĩ và xét nghiệm COVID-19. 

Các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đang cung cấp xét nghiệm và điều trị 
COVID-19 miễn phí. 

 Lãnh thổ Thủ đô Úc 
 New South Wales 
 Vùng Lãnh thổ Miền Bắc 
 Queensland 
 Nam Úc 
 Tasmania 
 Victoria 
 Tây Úc 

 

Tôi có thị thực Tay nghề Ưu tiên Theo vùng (Tạm 
thời) (loại 489, 491 và 494) 

Các thị thực này là thị thực tạm trú, với lộ trình có thể trở thành thường trú nhân, dành cho 
những công nhân tay nghề muốn sống và làm việc ở các vùng ưu tiên ở Úc. 

Các thị thực này giúp những cộng đồng và doanh nghiệp ở các vùng ưu tiên có thể sử 
dụng di dân có tay nghề nhằm giúp đỡ cho nền kinh tế trong vùng, và khuyến khích di dân 
và gia đình họ định cư ở các cộng đồng vùng ưu tiên. 

Các miễn giảm do COVID-19 

Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2020, sẽ có các miễn giảm do COVID-19 cho đương đơn xin 
thị thực Tay nghề Ưu tiên Theo vùng (loại 887) tương lai hội đủ điều kiện, những người có 
thể bị bất lợi vì những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra, như đóng cửa biên giới, lệnh 
hạn chế đặt ra cho các doanh nghiệp và suy thoái kinh tế. 

Muốn biết thêm chi tiết về các miễn giảm do COVID-19, hãy xem Thị thực Tay nghề Ưu 
tiên Theo vùng (loại 887). 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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Những người có thị thực gặp khó khăn về tài chính 

Nếu không thể chu cấp cho bản thân, quý vị nên thu xếp hồi hương. 
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