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CO-VID 19 – Sobrevivendo em Melbourne em Tempos Dificeis 

No dia 20/03/2020, a Australia fechou suas fronteiras para todos aqueles que não são cidadãos 

australianos ou residentes permanentes, salvos algumas exceções, como por exemplo: 

• Cônjuges 

• Dependentes 

• Guardiões legais 

Estes, poderão retornar a Austrália caso possuam o visto de entrada. Caso não possuam visto válido, 

deverão solicitar o visto próprio para seu retorno.  

É recomendável que certifique-se sobre sua permissão de entrada diretamente com a imigração 

através do formulário: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-

forms/covid19-enquiry-form . 

E também, contacte a Cia Aérea pela qual irá viajar e verifique todos os países onde seu vôo fará 

escalas, a saber as principais: 

Qantas: https://www.qantas.com/au/en.html 

Latam: https://www.latam.com/en_au/ 

Emirates: https://www.emirates.com/au/english/ 

É importante lembrar que todos aqueles que estiverem chegando na Austrália do exterior deverão 

ser submetidos à um isolamento voluntário de pelo menos 14 dias. 

Cidadãos Brasileiros Com Vistos Temporários – NA AUSTRÁLIA 

Se o seu visto está prestes a vencer e você não está conseguindo sair da Austrália, você deverá 

solicitar um novo visto o quanto antes.  

Caso o seu visto atual porte a condição 8503 (que não permite que você aplique para outros vistos 

dentro da Austrália) você pode solicitar uma isenção, já que há razões de força maior que o 

impedem de deixar a Austrália. 

É importante que você se regularize antes de deixar a Austrália. 

Para maiores informações sobre renovações de visto, contate: 

Department of Home Affairs: 131881 

Caso necessite de um auxílio emergencial, contatar: 

Karina Spooner – Agente de Imigração Registrada pelo MARA – MARN 1796585 - Tel. +61 421 916 

040 - Email: karina@oilondres.com.br 

CIdadãos Brasileiros com Vistos Temporários – FORA DA AUSTRÁLIA 

Todos aqueles que estão com vistos temporários (SC 485, 500, 482) e que se encontram fora do 

território Australiano, não estão podendo embarcar. Caso o seu visto vença, você poderá solicitar 

um novo visto, assim que as fronteiras forem reabertas. 

Caso você esteja com o Bridging Visa B e ela vença enquanto estiver no exterior, você deverá 

solicitar um outro visto para poder retornar para a Austrália, quando as fronteiras forem reabertas. 
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Estudantes Dentro e Fora da Austrália 

Estudantes afetados pela crise atual, podem contar com o apoio do órgão do governo ‘Study 

Melburne”  

Acesse: https://www.studymelbourne.vic.gov.au/pt/help-and-support/information-for-

international-students-regarding-coronavirus 

É importante entrar em contato diretamente com sua instituição de ensino, pois há proviões 

especiais sendo colocada em prática diante da situação atual. 

Estudantes na Austrália com Horas Reduzidas ou Sem Trabalho 

Embora a tendência geral seja de se reduzir as horas de trabalho daqueles que estão trabalhando no 

setor de hospitalidade (bares, hotéis e restaurantes), a crise atual está trazendo uma demanda 

exarcerbada em outros setores, como por ex. supermercados, mercearias e aged care. 

Trabalhadores de setores determinados podem receber a permissão de trabalhar período integral: 

https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx 

 

Vagas disponíveis: 

Coles: https://search.colescareers.com.au/cw/en/filter/?category=night-

fill%20%2f%20grocery&_ga=2.136145842.2064105505.1584795540-425442652.1584795540 

Woolworths: https://www.wowcareers.com.au/page/Careers/Supermarkets/ 

Aldi: https://www.aldicareers.com.au/Careers 

 

Cuidados Especiais Para Evitar Contaminação pelo CO-VID 19 

A pagina da Abrisa tras algumas dicas sobre como cuidar de si e dos outros: 

É importante que nós indivíduos apoiemos o processo de prevenção ao ter  bons princípios de higiene, 
que incluem: 
• cobrir a boca quando tossir ou espirrar com o cotovelo ou um lenço; 
• jogar os lenços fora adequadamente; 
• lavar as mãos com frequência com sabão e água, inclusive antes e depois de comer e após ir ao 

banheiro; 
• usar sanitizante de mãos a base de álcool; 
• limpar e desinfetar superfícies; 
• se estiver doente, evitar contato com outras pessoas e manter uma distância de 1,5 metros das 

pessoas. 
 

Sintomas principais do Coronavirus: 

Febre 
Dificuldade para respirar 
Tosse 
Dor de garganta 
Fatiga Extrema 
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O que fazer caso voce apresente estes sintomas: 

 

Procure o seu médico local, ou, em casos de insuficiência respiratória aguda ligue para 000 

 

Fontes: 

Abrisa - https://abrisa.org.au/wp/covid19/ 

Department of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-

coronavirus 

Victoria – Department of Health Services - https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-

coronavirus-disease-covid-19#i-am-feeling-unwell-what-should-i-do 
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