
 

Вирус корона - Coronavirus (COVID-19) — Информације за 

аустралијску заједницу 

 

Спасите животе и помозите да се ширење вируса корона 

успори у Аустралији 

ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ 

 Немојте да излазите из куће осим ако не морате. 

 Требало би да избегавате да излазите из куће ако то није преко потребно. 

 Немојте да позивате чланове породице или пријатеље код вас.  

 Останите код куће осим ако морате да идете: 

o на посао или у образовну установу (ако не можете то да радите од куће) 

o у куповину да бисте купили основне потрепштине, на пример намирнице (и вратите 
се кући без одлагања) 

o у суседство ради вежбања, сами или са једном другом особом 

o на заказане лекарске прегледе или у посете ради изражавања саучешћа. 

 Здравствене установе, самопослуге, банке, бензинске пумпе, поште и фирме за 
достављање робе на кућну одресу ће остати отворене. 

БУДИТЕ БЕЗБЕДНИ 

 Увек одржавајте добре хигијенске навике, перите руке 20 секунди сапуном и водом, 
покријте уста када кашљете и избегавајте додиривање очију, носа и уста. 

 Одржавајте социјално растојање од најмање 1,5 метра када сте ван куће. 

 Избегавајте физичке начине поздрављања, на пример руковање, грљење и љубљење. 

 Уместо готовог новца, служите се бесконтактним плаћањем, тј. приношењем картице 
апарату (‘tap and go’). 

 Путујте када није гужва и избегавајте шпице. 

 Будите добро информисани – ослањајте се само на поуздане службене информације. 
Преузмите апликацију за мобилне телефоне под називом Coronavirus Australia (вирус 
корона – Аустралија), претплатите се на услуге WhatsApp под називом Coronavirus 
Australia (вирус корона – Аустралија) и погледајте www.australia.gov.au за најновије 
информације. 

ОСТАНИТЕ ПОВЕЗАНИ 

 Распитујте се о рођацима и пријатељима телефоном или преко интернета. 

 Старијим рођацима и рањивим особама однесите намирнице и остале потрепштине и 
оставите их испред врата. 

 Кључне волонтерске организације и добротворне установе могу да пружају услуге оним 
особама којима су оне најпотребније. 

 



 

Здравствене информације 

Симптоми заразе вирусом корона укључују: 

 температуру 

 кашаљ 

 грлобољу 

 умор 

 отежано дисање  

Ако сте болесни и мислите да је могуће да сте заражени вирусом корона, затражите 

медицинску помоћ.  

Информације можете да добијете ако позовете националну службу за помоћ у случају заразе 

вирусом корона - National Coronavirus Helpline. Ако су вам потребне услуге превођења или 

тумачења, позовите 131 450. 

Ако имате озбиљне симптоме, као што је отежано дисање, позовите 000 за хитну медицинску 

помоћ. 

На вебсајту Министарства здравља - Department of Health - ћете наћи различите информације 

на језицима осим енглеског које људима помажу да буду безбедни и да се ризик по друштвену 

заједницу смањи на минимум. 

Финансијска помоћ за појединце и домаћинства 

Аустралијска влада пружа финансијску помоћ Аустралијанцима да им помогне током пандемије 

вируса корона. Та помоћ укључује исплату доходовне помоћи, исплату за помоћ 

домаћинствима и привремену могућност раног повлачења новца из пензијског фонда. За више 

информација, погледајте www.servicesaustralia.gov.au. 

Финансијска помоћ за предузећа 

Аустралијска влада помаже аустралијским предузећима да преброде период смањеног 

промета и задрже раднике. Помоћ укључује новчана средства која се дају предузећима и 

привремено пружање олакшица за финансијски угрожена предузећа. 

Исплата за задржавање радника - JobKeeper payment 

Ако је ваше предузеће претрпело значајну штету услед појаве вируса корона, бићете у 

могућности да добијете субвенцију за плате радника и да их и даље плаћате. У оквиру 

програма JobKeeper ћете од 30. марта 2020. године моћи да потражујете двонедељну исплату 

од $1.500 за сваког радника који има право на ту исплату, на период од максимално шест 

месеци. Та помоћ ће вам помоћи да задржите раднике и поново почнете са редовним радом 

када пандемија прође. За више информација о финансијској помоћи, стицању права и времену 

исплата, погледајте www.business.gov.au 

Неће бити исељавања станара 

Владе држава и територија ће одложити исељавање станара на шест месеци. Станодавци и 

станари се подстичу да разговарају у циљу постизања краткорочног споразума. 

Рестрикције путовања 

На снази је забрана путовања којом се свим особама које нису аустралијски држављани и 

особе са правом сталног боравка спречава улаз у Аустралију.  

Изузеће важи за чланове уже породице аустралијских држављана и особа са правом сталног 

боравка, укључујући супружнике, малолетне зависне особе, законски постављене старатеље и 

ванбрачне партнере. По доласку у Аустралију, сви путници морају да проведу 14 дана у 

карантину.  

Информације за носиоце привремених виза 

Носиоци виза који желе да остану у Аустралији након што им тренутно важећа виза истекне, 

морају да поднесу молбу за неку другу визу. Носиоци виза морају да испитају своје опције за 

добијање друге визе и пронађу визу која одговара њиховој ситуацији и провере да ли имају 

право да поднесу молбу за ту визу.  

https://www.business.gov.au/Risk-management/Emergency-management/Coronavirus-information-and-support-for-business


 

За више информација о рестрикцијама путовања и визама, погледајте 

www.covid19.homeaffairs.gov.au 


