Khoản trợ cấp xét nghiệm Coronavirus (COVID-19)
450 đô-la
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Vietnamese

Tất cả mọi người đều được xét nghiệm miễn phí
Tất cả mọi người đều được xét nghiệm coronavirus miễn phí, kể cả người không có thẻ Medicare, chẳng hạn như
du khách nước ngoài, di dân lao động và người tầm trú.
Nếu bị các triệu chứng liên quan đến coronavirus (COVID-19), quý vị phải đi xét nghiệm.

Nếu làm xét nghiệm, quý vị có thể được lãnh khoản trợ cấp của Chính phủ Victoria
Sau khi làm xét nghiệm coronavirus (COVID-19), quý vị phải ở nhà cho đến khi nhận được kết quả. Quý vị chỉ có
thể rời khỏi nhà nếu là trường hợp khẩn cấp. Quý vị không được phép đi làm.
Nếu lo lắng bị mất thu nhập vì không đi làm trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, quý vị có thể hội đủ điều kiện để
được lãnh khoản trợ cấp coronavirus (COVID-19) của Chính phủ Victoria 450 đô-la.
Đây là khoản trợ cấp dành cho công nhân không còn ngày nghỉ phép ốm/bệnh để nghỉ ở nhà. Điều này bao gồm
công nhân phù động (casual), nhân viên hợp đồng và người không còn ngày nghỉ phép ốm/bệnh.
Bất kỳ ai cư ngụ tại Victoria đều có thể được lãnh khoản tài trợ này – quý vị không cần phải là công dân Úc hoặc
thường trú nhân mới được lãnh khoản tài trợ này.
Nếu quý vị được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19) hoặc là người tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm
coronavirus (COVID-19), quý vị cần phải tự cách ly lâu hơn. Và quý vị có thể có thể được lãnh khoản trợ cấp 1500
đô-la.
Chính phủ Victoria cũng cấp khoản trợ cấp này cho công nhân nào cần chăm sóc con khi người con được cho biết
phải ở nhà, quý vị cũng có thể được lãnh trợ cấp nếu quý vị không thể đi làm và sẽ không có lương.
Muốn biết thêm thông tin hoặc nộp đơn, quý vị hãy gọi cho đường dây thường trực coronavirus qua số 1800 675
398 hoặc truy cập 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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