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

Khám sức khoẻ di trú ở Victoria
Do các lệnh hạn chế do COVID-19 kéo dài, tất cả các cuộc hẹn Khám Sức khoẻ Di trú ở
Victoria đã tạm thời ngưng lại. Vấn đề này sẽ được xem xét phù hợp với các thông báo y
tế công cộng sau này.

Tôi có thị thực Du lịch hay Giấy phép Thông hành
Điện tử (ETA)
Thị thực du lịch và ETA chỉ cho phép ở Úc tạm thời. Nếu không thể chu cấp cho bản thân
trong thời gian ở Úc, quý vị nên thu xếp rời Úc, khi có thể. Quý vị không cần nộp đơn xin
miễn trừ lệnh hạn chế đi lại để rời Úc.
Nếu quý vị không thể trở về đất nước quê hương của mình, quý vị cần phải duy trì một thị
thực có hiệu lực và tuân theo hướng dẫn y tế khi cần thiết.

Kiểm tra xem khi nào thị thực của tôi hết hạn
Thị thực Du lịch hay ETA của quý vị sẽ tự động kết thúc nếu quý vị vẫn ở lại Úc vào cuối
thời hạn được phép ở lại.
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Quý vị có thể kiểm tra:



các chi tiết thị thực của mình tại VEVO, ứng dụng myVEVO, trong lá thư cấp thị
thực cho quý vị hoặc tại ImmiAccount.
thời hạn và các điều kiện ETA của quý vị tại dịch vụ Kiểm tra ETA của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu quý vị rời khỏi rồi trở lại Úc trên chuyến đi du thuyền khứ hồi, thời gian quý vị
ở trên du thuyền được tính là thời gian ở Úc - nghĩa là, chúng tôi không coi là quý vị đã rời
khỏi Úc. Chuyến đi du thuyền khứ hồi sẽ không chỉnh lại thời hạn ở Úc trên thị thực của
quý vị. Hãy hỏi hãng điều hành du thuyền hay đại lý du lịch của quý vị liệu chúng tôi có
xem chuyến đi du thuyền của quý vị là chuyến đi du thuyền khứ hồi hay không.

Gia hạn thị thực của tôi
Luật di trú Úc không cho phép gia hạn thị thực Du lịch hoặc ETA.
Quý vị cần phải nộp đơn xin thị thực mới trước khi thị thực hiện hành của mình hết hạn.
Trong hầu hết các trường hợp, nếu có thể chu cấp cho bản thân, quý vị có thể nộp đơn
xin ở lại Úc theo diện Du lịch (dòng thị thực du lịch). Nếu quý vị đã nộp đơn xin thị thực Du
lịch mới ở Úc, hãy xem Các sắp đặt xét duyệt thị thực Du lịch.
Nếu thị thực Du lịch của quý vị sắp hết hạn, quý vị không thể hồi hương vì lệnh hạn chế
vào Úc và quý vị không đáp ứng được các yêu cầu cho loại thị thực khác, quý vị có khả
năng hội đủ điều kiện để xin thị thực sự kiện Đại dịch COVID-19. Quý vị sẽ cần chứng
minh tại sao quý vị không thể đáp ứng yêu cầu của loại thị thực khác. Hồ sơ có thể bao
gồm tờ khai và bằng chứng cho thấy quý vị không có đủ tiền để có thể trả lệ phí nộp đơn
xin thị thực (VAC) khác.
Quý vị cũng có thể tìm hiểu các lựa chọn thị thực khác.

Nộp đơn xin thị thực mới
Chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn:



bất kỳ khi nào có thể, tại ImmiAccount
không sớm hơn 4 tuần trước khi thị thực hiện hành của quý vị kết thúc.

Khi quý vị nộp đơn xin thị thực mới, quý vị có thể được cấp thị thực Bắc cầu để giữ cho
quý vị được hợp pháp ở Úc cho đến khi có quyết định về đơn xin thị thực của quý vị.
Nếu thị thực của quý vị có điều kiện 'không được ở lại thêm', quý vị sẽ cần phải nộp đơn
xin miễn điều kiện này trước khi nộp đơn xin thị thực khác.
Nếu thị thực của quý vị đã hết hạn, hãy xem Thị thực của tôi đã hết hạn.
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Làm việc
Những người có thị thực Du lịch và ETA không được phép làm việc ở Úc.

Các điều kiện thị thực
Bộ nhận thấy là các lệnh hạn chế do COVID-19 có thể ngăn một số du khách quốc tế rời
khỏi Úc theo dự định hoặc đáp ứng các điều kiện thị thực của mình. Chúng tôi sẽ cân
nhắc điều này khi xét đơn sau này để đảm bảo quý vị không bị ảnh hưởng bởi những
hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của mình.
Các điều kiện thị thực sau đây có thể áp dụng đối với những người có thị thực Du lịch ở
Úc:
Điều kiện Không được Ở lại Thêm (bao gồm 8503, 8534 và 8535)
Nếu quý vị có thị thực với điều kiện Không được Ở lại Thêm, quý vị không thể nộp đơn xin
hầu hết các loại thị thực khác ở Úc trừ phi được miễn điều kiện đó.
Nếu quý vị muốn nộp đơn xin thị thực khác và chưa đến 4 tuần nữa thị thực của quý vị sẽ
hết hạn, quý vị cần phải nộp đơn yêu cầu miễn điều kiện này.
Nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận, quý vị nên nộp đơn xin thị thực mới trước khi thị
thực hiện hành của quý vị hết hạn.
Điều kiện 8531 (không được ở lại Úc sau khi hết thời hạn ở lại)
Không thể miễn điều kiện này, tuy nhiên điều đó không ngăn cản quý vị nộp đơn xin thị
thực tiếp theo.
Nếu quý vị có thị thực với điều kiện 8531, quý vị nên nộp đơn xin thị thực mới trước khi thị
thực hiện hành của quý vị hết hạn.
Điều kiện 8558 (không được ở lại Úc hơn 12 tháng trong bất kỳ quãng thời gian 18
tháng nào)
Không thể miễn điều kiện này, tuy nhiên điều đó không ngăn cản quý vị nộp đơn xin thị
thực tiếp theo.
Nếu quý vị có thị thực với điều kiện 8558, quý vị nên nộp đơn xin thị thực tiếp theo trước
khi thị thực hiện hành của quý vị hết hạn.
thị thực của quý vị sẽ tự động kết thúc nếu quý vị vẫn ở lại Úc vào cuối thời hạn được
phép ở lại.
thị thực của quý vị sẽ không tự động kết thúc nếu quý vị đã ở Úc trong quãng thời gian
gộp lại nhiều lần là hơn 12 tháng trong quãng thời gian 18 tháng (với điều kiện quý vị
không vượt quá thời hạn ở lại trong bất kỳ chuyến đi đơn lẻ nào).
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Các sắp đặt xét duyệt đơn xin thị thực Du lịch
Do COVID-19 một số thời hạn xét duyệt thị thực bị ảnh hưởng và có thể mất nhiều thời
gian hơn để quyết định đơn xin thị thực.
Khi nộp đơn xin thị thực Du lịch ở Úc, quý vị sẽ được cấp thị thực Bắc cầu. Nếu thị thực
hiện hành của quý vị hết hạn trước khi chúng tôi quyết định đơn của quý vị, thị thực Bắc
cầu sẽ bắt đầu có hiệu lực. Như vậy sẽ đảm bảo quý vị vẫn được hợp pháp.
Quý vị có thể ở lại Úc theo thị thực Bắc cầu trong khi chúng tôi xét đơn xin thị thực mới
của quý vị. Quý vị có thể bị chậm trễ trong việc nhận được thông báo cấp thị thực Bắc cầu
cho quý vị. Nếu đã nộp đơn xin thị thực Du lịch mới trước khi thị thực hiện hành của quý vị
kết thúc, quý vị không cần phải lo về tình trạng hợp pháp của mình ngay cả nếu chúng tôi
chưa gửi thông báo cấp thị thực Bắc cầu cho quý vị.
Chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết nếu chúng tôi cần thêm thông tin hoặc khi chúng tôi có
quyết định.
Nếu quý vị rời khỏi Úc trước khi chúng tôi quyết định, quý vị có thể rút lại đơn xin của
mình.
Để kiểm tra tin nhắn của chúng tôi, hãy cập nhật chi tiết của quý vị, báo cho chúng tôi nếu
quý vị mắc lỗi hay rút lại đơn xin của mình, hãy sử dụng ImmiAccount.

Gián đoạn dịch vụ
Một số dịch vụ liên quan đến quy trình xét duyệt đơn xin thị thực có thể bị ảnh hưởng bởi
COVID-19 và nhiều dịch vụ mà chúng tôi dựa vào (như kiểm tra sức khoẻ) có thể không
có trong thời gian ngắn. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ được cho thêm thời gian để hoàn
tất việc kiểm tra và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Cung cấp thêm thông tin
Nếu được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, quý vị hãy gửi cho chúng tôi thông tin yêu cầu
ngay khi có thể tại trương mục ImmiAccount của quý vị.
Nếu không thể cung cấp thông tin theo đúng thời hạn, quý vị hãy tải lời giải thích vào
trương mục ImmiAccount của quý vị. Chúng tôi sẽ cân nhắc các dịch vụ bị gián đoạn khi
xét đơn xin thị thực của quý vị. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị nếu vẫn cần thêm thông
tin trước khi có quyết định về đơn xin của quý vị.

Lấy hẹn kiểm tra sức khoẻ
Chúng tôi sẽ báo cho quý vị nếu quý vị cần phải kiểm tra sức khoẻ cho thị thực của quý vị.
Nếu không thể làm hẹn với Bupa Medical Visa Services (Dịch vụ Y tế Thị thực Bupa) theo
đúng thời hạn yêu cầu hồi đáp, hoặc cuộc hẹn của quý vị bị hủy:
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Quý vị hãy tải lời giải thích lên trương mục ImmiAccount của quý vị
Nếu có thể, hãy xin hẹn vào ngày tiếp theo họ có
Sau khi đã có cuộc hẹn, quý vị hãy báo cho chúng tôi ngày hẹn được sắp đặt qua
ImmiAccount của quý vị.

Chúng tôi sẽ cân nhắc việc các dịch vụ bị chậm trễ hay đóng cửa khi xét đơn xin thị thực
của quý vị. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị nếu vẫn cần thêm thông tin trước khi có
quyết định về đơn của quý vị.

Thị thực Sự kiện Đại dịch COVID-19
Nếu thị thực du lịch của quý vị sắp hết hạn, quý vị hiện không thể hồi hương và không đáp
ứng được các yêu cầu cho loại thị thực khác, quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin Thị thực
Hoạt động Tạm thời (Loại 408) thuộc dòng Sự kiện được Chính phủ Úc Tán thành (thị
thực sự kiện Đại dịch COVID-19).
Quý vị sẽ cần chứng minh tại sao quý vị không thể đáp ứng yêu cầu cho loại thị thực
khác. Hồ sơ có thể bao gồm tờ khai và bằng chứng cho thấy quý vị không có đủ tiền để có
thể trả lệ phí nộp đơn xin thị thực (VAC) khác.
Nếu thị thực đang có điều kiện không được ở lại thêm, quý vị phải xin miễn điều kiện đó
trước khi có thể nộp đơn xin thị thực sự kiện Đại dịch COVID-19.
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