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Travelling out of the ACT

Ταξιδεύοντας έξω από την ACT

Travelling interstate

Ταξιδεύοντας σε άλλες πολιτείες.

You should not travel if you are unwell.

Δεν πρέπει να ταξιδεύετε εάν δεν είστε καλά.

Please carefully consider the need to travel outside of the
Canberra region, and look up the travel restrictions for the state or
territory you are planning to visit.

Εξετάστε προσεκτικά την ανάγκη ταξιδιού εκτός της περιοχής της
Καμπέρα και αναζητήστε τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την
πολιτεία ή την επικράτεια που σκοπεύετε να επισκεφθείτε.

If you choose to travel, it is your responsibility to maintain physical
distancing and practise good hygiene.

Εάν επιλέξετε να ταξιδέψετε, είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε τη
φυσική αποστασιοποίηση και να να εφαρμόσετε καλή υγιεινή
πρακτική.

Adhere to the rules of the state you are travelling to. Check the
rules for each state or territory.

Τηρείτε τους κανόνες της πολιτείας στην οποία ταξιδεύετε. Ελέγξτε
τους κανόνες για κάθε πολιτεία ή περιοχή.

More travel advice is available on the Department of Health
website.

Περισσότερες ταξιδιωτικές συμβουλές διατίθενται στον ιστότοπο του
Department of Health.

Travelling to NSW

Ταξιδεύοντας στην NSW

Be aware of areas in New South Wales (NSW) where there are
clusters of COVID-19 cases and reconsider your need to travel to
these areas. Only travel to these areas for essential reasons.

Nα είστε σε επιφύλαξη σε περιοχές στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW)
όπου υπάρχουν πολλές περιπτώσεις COVID-19 και επανεξετάστε την
ανάγκη σας να ταξιδέψετε σε αυτές τις περιοχές. Ταξιδέψτε μόνο σε
αυτές τις περιοχές για βασικούς λόγους.

Travellers returning to the ACT from NSW hotspots will be
required to quarantine for 14 days.
https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport

Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στην ACT από τα σημεία πρόσβασης
NSW θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.
https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport

To find out more about NSW hotspots,visit the New South Wales
website for latest information on cases.
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προάστια της NSW που έχει
έξαρση κρουσμάτων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Νέας Νότιας
Ουαλίας για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις.
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

Canberrans can visit NSW for a holiday.

Οι Canberrans μπορούν να επισκεφθούν τη NSW για διακοπές.

Important information about travelling to Victoria.

Σημαντικές πληροφορίες για όσους ταξιδεύουν στην Βικτώρια.

Canberrans are being strongly advised not to travel to Victoria at
this time except for essential reasons. Canberrans that choose to
travel to Victoria will be required to undertake quarantine for a
period of 14 days on their return.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα στους Canberrans να μην ταξιδέψουν στη
Βικτώρια αυτή τη στιγμή εκτός εάν είναι απαραίτητο. Οι Canberrans
που επιλέγουν να ταξιδέψουν στη Βικτώρια θα πρέπει να μπουν σε
καραντίνα για περίοδο 14 ημερών κατά την επιστροφή τους.

More information on returning from Victoria is available
https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή από τη
Βικτώρια είναι διαθέσιμες
https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources

While we don’t have any active cases right now, the risk of new
cases increases with more people travelling interstate.

Παρόλο που δεν έχουμε ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή, ο
κίνδυνος νέων κρουσμάτων αυξάνεται με περισσότερα άτομα που
ταξιδεύουν σε άλλες πολιτείες.

