Οικονομική στήριξη $450 για την εξέταση Κορονοϊού
(COVID-19)
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Greek
Δωρεών εξέταση για όλους
Η εξέταση για κορονοϊό είναι δωρεάν για όλους. Αυτό περιλαμβάνει άτομα χωρίς κάρτα Medicare, όπως
επισκέπτες από το εξωτερικό, εργαζόμενοι μετανάστες και αιτούντες άσυλο.
Αν έχετε συμπτώματα κορονοϊού (COVID-19) πρέπει να κάνετε την εξέταση.

Αν κάνετε την εξέταση, μπορεί να λάβετε οικονομική βοήθεια από την Κυβέρνηση της
Βικτώριας.
Αφού κάνετε την εξέταση για κορονοϊό (COVID-19), πρέπει να μείνετε σπίτι μέχρι να πάρετε τα αποτελέσματά σας.
Μπορείτε να φύγετε από το σπίτι μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορείτε να πάτε στη δουλειά.
Αν ανησυχείτε ότι θα χάσετε εισόδημα από τη δουλειά σας ενώ περιμένετε τα αποτελέσματα της εξέτασής σας,
μπορεί να δικαιούστε να λάβετε $450 ως οικονομική στήριξη λόγω κορονοϊού (COVID-19) από την Κυβέρνηση της
Βικτώριας.
Αυτή η στήριξη διατίθεται σε εργαζόμενους που δεν έχουν άδεια ασθενείας την οποία μπορούν να
χρησιμοποιήσουν. Αυτό περιλαμβάνει περιστασιακούς εργαζομένους, συμβασιούχους και άτομα που δεν έχουν
πλέον άδεια ασθενείας.
Κάθε άτομο που κατοικεί στη Βικτώρια μπορεί να λάβει αυτή τη στήριξη - δεν χρειάζεται να είστε Αυστραλός
υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος για να λάβετε τη στήριξη.
Αν βρεθείτε θετικοί στον κορονοϊό (COVID-19) ή είχατε στενή επαφή με κάποιον που έχει κορονοϊό (COVID-19),
θα πρέπει να απομονωθείτε για μεγαλύτερο διάστημα. Και ίσως δικαιούστε να λάβετε μια πληρωμή στήριξης
$1500.
Η Κυβέρνηση της Βικτώριας παρέχει επίσης αυτήν την οικονομική στήριξη σε εργαζόμενους που χρειάζεται να
φροντίζουν παιδιά που τους έχουν πει να μείνουν στο σπίτι, μπορεί επίσης να λάβετε οικονομική στήριξη αν δεν
μπορείτε να πάτε στη δουλειά και θα χάσετε το μισθό σας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε αίτηση, καλέστε τη γραμμή πληροφοριών κορονοϊού στο 1800
675 398 ή επισκεφθείτε το www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment.

For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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