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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 Lao động Kỳ nghỉ (Working 
Holiday Maker visa) 

Không thể gia hạn thị thực Lao động Kỳ nghỉ (WHM). Tuy nhiên, nếu quý vị đã hoàn tất ba 
hay sáu tháng 'công việc được ấn định' ở Úc, quý vị có thể nộp đơn xin thị thực WHM thứ 
hai hay thứ ba. 

Hãy xem các điều kiện của công việc được ấn định để có thêm thông tin. 

Hiện nay Người Lao động Kỳ nghỉ (WHM) có thể tính công việc then chốt liên quan đến 
COVID-19 trong các ngành y tế và chăm sóc y tế thực hiện ở bất kỳ nơi nào tại Úc sau 
ngày 31 tháng 1 năm 2020 là 'công việc được ấn định' để xin thị thực WHM thứ 2 hay thứ 
3. Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập tin mới nhất. 

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được cấp thị thực WHM thứ hai hay thứ ba và không 
làm việc trong ngành then chốt đối với COVID-19, quý vị nên nộp đơn xin loại thị thực 
khác. Điều này sẽ cho phép quý vị tiếp tục ở lại hợp pháp cho đến khi quý vị có thể trở về 
đất nước quê hương của mình. Nông nghiệp, chế biến thực phẩm, y tế và chăm sóc y tế, 
chăm sóc người cao niên, khuyết tật hay giữ trẻ là các ngành then chốt đối với COVID-19. 

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/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
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Tuỳ theo hoàn cảnh của quý vị, quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin thị thực Du lịch (loại 
600). 

Để được cấp thị thực mới, quý vị cần phải đáp ứng các yêu cầu cho loại thị thực đó, bao 
gồm yêu cầu về giới hạn tuổi, tiếng Anh, sức khoẻ và phẩm chất. 

Nộp đơn xin thị thực WHM thứ hai hay thứ ba 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho thị thực Lao động Kỳ nghỉ (loại 417) hoặc thị thực Lao 
động Kết hợp Kỳ nghỉ (loại 462) thứ hai và thứ ba. Truy cập trang mạng của Bộ để tìm 
hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện không và được hướng dẫn cách nộp đơn. 

 Thị thực Lao động Kỳ nghỉ thứ hai (loại 417) 
 Thị thực Lao động Kỳ nghỉ thứ ba (loại 417) 
 Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ thứ hai (loại 462) 
 Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ thứ ba (loại 462) 

Quý vị cần phải nộp đơn xin thị thực mới trước khi thị thực hiện hành của mình hết hạn. 
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. 

Điều kiện thị thực 8547 — giới hạn làm việc sáu tháng với một 
chủ hãng 

Những người lao động kỳ nghỉ có thể làm bất kỳ công việc gì trong thời gian ở Úc, nhưng 
thường được giới hạn làm việc sáu tháng với bất kỳ một chủ hãng nào, trừ phi Bộ đã cho 
phép làm việc với cùng một chủ hãng lâu hơn sáu tháng. 

Những người lao động kỳ nghỉ làm việc trong các ngành then chốt, bao gồm nông nghiệp, 
chế biến thực phẩm, y tế và chăm sóc y tế, chăm sóc người cao niên, khuyết tật và trông 
trẻ, được Bộ cho phép làm việc cho cùng một chủ hãng lâu hơn sáu tháng. 

Tôi làm việc trong ngành then chốt 

Những người lao động kỳ nghỉ có giấy mời làm việc hoặc được tuyển dụng làm trong các 
lĩnh vực then chốt đối với Đại dịch COVID-19 là nông nghiệp, chế biến thực phẩm, y tế, 
chăm sóc người cao niên và khuyết tật và giữ trẻ không hội đủ điều kiện để xin thị thực 
WHM thứ hai hay thứ ba có thể nộp đơn xin thị thực sự kiện Đại dịch COVID-19. Họ sẽ 
không phải trả phí nộp đơn xin thị thực. 

Hiện nay Người Lao động Kỳ nghỉ (WHM) có thể tính công việc then chốt liên quan đến 
COVID-19 trong các ngành y tế và chăm sóc y tế thực hiện ở bất kỳ nơi nào tại Úc sau 
ngày 31 tháng 1 năm 2020 là 'công việc được quy định' để xin thị thực WHM thứ 2 hay 
thứ 3. Muốn biết thêm thông tin, hãy xem tin mới nhất và các điều kiện của công việc 
được quy định . 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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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. 

Thị thực Sự kiện Đại dịch COVID-19 

Nếu thị thực WHM của quý vị sắp hết hạn, quý vị không làm việc trong ngành then chốt, 
quý vị không thể hồi hương vì lệnh hạn chế đi lại và 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. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

