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Information for travellers returning to the ACT from Victoria விக்ட ோரியோவிலிருந்து ACT-க்கு திரும்பும் பயணிகளுக்கோன தகவல் 

What can I do? நோன் என்ன செய்ய முடியும்? 

• ACT residents who have recently travelled to Victoria, are 
permitted to return to the ACT, including by car or plane but 
must quarantine for a period of 14 days from the day after 
leaving Victoria, under quarantine restrictions. 

• Non ACT residents who have an exceptional need to travel 
to the ACT from Victoria, may be granted an exemption to 
enter the ACT. 

• சமீபத்தில் விக்ட ோரியோவுக்குச் சசன்ற ACT குடியிருப்போளர்கள், 

கோர் அல்லது விமோனம் உள்ளிட் வற்றினூ ோக, ACT-க்குத் திரும்ப 

அனுமதிக்கப்படுகிறோர்கள். ஆனோல் அவர்கள் விக்ட ோரியோவவ 

விட்டு சவளிடயறிய நோளிலிருந்து, 14 நோட்களுக்கு, 

தனிவமப்படுத்தல் கட்டுப்போடுகளின் கீழ் தம்வம 

தனிவமப்படுத்த டவண்டும். 

• ACT- ஐ வசிப்பி மோகக் சகோண்டிரோதவர்கள், விடச  

கோரணத்திற்கோக விக்ட ோரியோவிலிருந்து ACT-க்கு 

பயணிக்கடவண்டிய டதவவ ஏற்பட் ோல், ACT-க்குள் நுவைவதற்கு  

விதிவிலக்கு அளிக்கப்ப லோம். 

What can’t I do? நோன் என்ன செய்ய முடியோது? 

• Canberrans are strongly advised not to travel to Victoria at 
this time.   

• Travel to any Melbourne ‘hotspot’ suburbs is particularly 
discouraged. 

• From 12:01am 8 July 2020, non ACT residents are not 
permitted to travel into the ACT from Victoria, unless they 
hold an exemption to enter.  This is a temporary measure 
and will be reassessed in line with the NSW border advice. 

• இந்த டநரத்தில் விக்ட ோரியோவுக்குப் பயணம் சசய்ய டவண் ோம் 

என்று கன்பரோவோசிகளுக்கு கடுவமயோக அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

• குறிப்போக சமல்டபர்னில் அதிக சதோற்றுள்ள இ ங்களோக (hotspot) 

அவ யோளம் கோணப்பட்  புறநகர்களுக்குச் சசல்ல டவண் ோம் 

என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

• ACT- ஐ வசிப்பி மோகக் சகோண்டிரோத எவரும், 2020 ஜூவல 8 

அதிகோவல 12:01 மணி முதல், விக்ட ோரியோவிலிருந்து ACT-க்குள் 

பயணிக்கமுடியோது. உள்நுவைவதற்கோன அனுமதி 

உள்ளவர்களுக்கு விதிவிலக்கு உண்டு. இது ஒரு தற்கோலிக 

ந வடிக்வக என்பது ன் NSW எல்வல ஆடலோசவனக்கு ஏற்ப இது 

மீளோய்வு சசய்யப்படும். 
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What are my responsibilities? எனது சபோறுப்புகள் எவவ? 

• All returning ACT residents must notify ACT Health of their 
intent to return to the ACT, and provide a range of details.   

• From 12:01am 8 July 2020, all ACT residents returning from 
travel to Victoria are required to enter quarantine for a 
period of 14 days from the day after leaving Victoria. 

• Anyone who has recently been in the Greater Melbourne 
metropolitan area  who arrived in the ACT prior to the Public 
Health Direction, is strongly encouraged to be vigilant and 
monitor themselves for any symptoms. If you get any 
COVID-19 symptoms, no matter how mild, you should get 
tested.   

• Anyone coming to the ACT from Victoria must closely 
monitor themselves for symptoms of COVID-19. 

• Penalties and fines may apply to those who fail to comply 
with Public Health Directions. 

• திரும்பிவரும் அவனத்து ACT குடியிருப்போளர்களும், ACT-க்குத் 

திரும்புவது குறித்த தமது தீர்மோனத்வத ACT Health-க்கு 

அறிவிப்பது ன் பல விவரங்கவளயும் வைங்க டவண்டும். 

• 2020 ஜூவல 8 அதிகோவல 12:01 மணி முதல், 

விக்ட ோரியோவிலிருந்து திரும்பும் அவனத்து ACT 

குடியிருப்போளர்களும், விக்ட ோரியோவவ விட்டு சவளிடயறிய 

நோளிலிருந்து 14 நோட்களுக்கு தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்ப  

டவண்டும். 

• சபோது சுகோதோர அறிவுறுத்தல் வைங்கப்படுவதற்கு முன்னதோக, 

சமீபத்தில் Greater Melbourne metropolitan பகுதிக்கு சசன்று ACT 

திரும்பியவர்கள், தமக்கு ஏதோவது அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றனவோ 

என்பது சதோ ர்பில் விழிப்பு ன் அவதோனிக்குமோறு  

ஊக்குவிக்கப்படுகிறோர்கள். உங்களுக்கு ஏடதனும் COVID-19 

அறிகுறிகள் ஏற்பட் ோல்,  அது  எவ்வளவு இடலசோனதோக 

இருந்தோலும், நீங்கள் டசோதவன சசய்து போர்க்க டவண்டும். 

• விக்ட ோரியோவிலிருந்து ACT க்கு வரும் எவரும் COVID-19 க்கோன 

அறிகுறிகள் ஏற்படுகிறதோ என தங்கவள உன்னிப்போகக் 

கண்கோணிக்க டவண்டும். 

• சபோது சுகோதோர அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க மறுப்பவர்களுக்கு 

தண் வன மற்றும் அபரோதம் விதிக்கப்படும் 
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Please note: if you plan to quarantine at a private residence, it 
needs to allow for appropriate separation from other household 
members who are not in quarantine. Household members in 
quarantine would ideally have a separate bedroom, bathroom and 
should avoid spending time in communal spaces at the same time 
as other people in the home who are not in quarantine. If this can’t 
be done you will be required to quarantine in a hotel or other 
approved premises.  ACT Health can assist in providing details of 
suitable accommodation which you can book (at your own 
expense). Please note that we will require evidence of a valid 
booking if you are using hotel accommodation for quarantine 
purposes. 

தயவுசெய்து கவனிக்கவும்:நீங்கள் ஒரு தனியோர் இல்லத்தில் 

தனிவமப்படுத்தலுக்குள்ளோகத் திட் மிட் ோல், தனிவமப்படுத்தலில் 

இல்லோத மற்ற வீட்டு உறுப்பினர்களி மிருந்து விலகியிருப்பதற்கு 

ஏதுவோன இ மோக இருக்க டவண்டும்.  

தனிவமப்படுத்தப்பட்டுள்ள வீட்டு உறுப்பினர்கள், தனி படுக்வகயவற, 

குளியலவற ஆகியவற்வறக் சகோண்டிருப்பர். டமலும் வீட்டிலுள்ள 

சபோதுவோன இ ங்களில், தனிவமப்படுத்தலில் இல்லோத மற்றவர்கள் 

இருக்கும் டநரங்களில், அங்கிருப்பவதத் தவிர்க்க டவண்டும்.  

இவதச் சசய்ய முடியோதபட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு ட ோட் ல் அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்பட்  பிற வளோகங்களில் தனிவமப்படுத்தப்ப  டவண்டும்.  

நீங்கள் முன்பதிவு சசய்யக்கூடிய (உங்கள் சசோந்த சசலவில்) 

சபோருத்தமோன தங்குமி  விவரங்கவள வைங்குவதில் ACT Health உதவும்.  

தனிவமப்படுத்தப்படும் டநோக்கங்களுக்கோக நீங்கள் ட ோட் வலப் 

பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றோல், முன்பதிவு சசய்யப்பட் தற்கோன சரியோன 

சோன்றுகள் எங்களுக்குத் டதவவப்படும் என்பவத நிவனவில் சகோள்க. 

What are the community responsibilities? ெமூக சபோறுப்புகள் எவவ? 

• Maintain personal hygiene, including regular hand washing. 
• Stay home if unwell. 
• Avoid travelling to Victoria at this time for anything other 

than absolutely essential reasons. 
• Get tested if you have COVID-19 symptoms. 

• தவறோமல் வக கழுவுதல் உள்ளிட்  தனிப்பட்  சுகோதோரத்வத 

டபணவும். 

• உ ல்நிவல சரியில்லோமல் இருந்தோல் வீட்டிடலடய இருங்கள். 

• அத்தியோவசிய கோரணங்கவளத் தவிர டவறு எதற்கோகவும் இந்த 

டநரத்தில் விக்ட ோரியோவுக்குச் சசல்வவதத் தவிர்க்கவும். 

• உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் ஏற்பட் ோல் டசோதிக்கவும். 

 
 
 
 
 
 



What does the public need to know? சபோதுமக்கள் சதரிந்து சகோள்ள டவண்டியது என்ன? 

• Continue to practise good hand and respiratory hygiene, 
physical distancing, stay home if you are unwell and get 
tested if you have symptoms of COVID-19. 

• You should also download the COVIDSafe app and ensure 
you provide your first name and contact number to any 
businesses that are required to ask for contact tracing 
purposes. 

• சரியோனமுவறயில் வக மற்றும் சுவோசம் சதோ ர்பிலோன சுகோதோரம் 

டபணுவவதத் சதோ ருங்கள், சமூக இவ சவளி, உ ல்நிவல 

சரியில்லோமல் இருந்தோல் வீட்டிடலடய இருங்கள், உங்களுக்கு 

COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்தோல் டசோதவன சசய்யுங்கள். 

• நீங்கள் COVIDSafe சசயலிவயத் தரவிறக்கம் சசய்வது ன், 

சதோ ர்பு கண்டுபிடிக்கும்(contact tracing) டநோக்கங்களுக்கோக 

உங்கள் முதல் சபயர் மற்றும் சதோ ர்பு எண்வணக் 

டகோரடவண்டிய க ப்போடுள்ள  வணிகங்களுக்கு, அவற்வற 

வைங்க டவண்டும். 

Can I travel to Victoria? நோன் விக்ட ோரியோவுக்கு பயணிக்கலோமோ? 

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

இந்த டநரத்தில் விக்ட ோரியோவுக்குப் பயணம் சசய்ய டவண் ோம் என்று 

கன்பரோவோசிகளுக்கு கடுவமயோக அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

விக்ட ோரியோவுக்கு பயணம் சசய்யத் தீர்மோனிக்கும் கன்பரோவோசிகள் 

அங்கிருந்து திரும்பி வரும்டபோது 14 நோட்களுக்கு தம்வம 

தனிவமப்படுத்தலுக்கு உள்ளோக்க  டவண்டும். 

How long will these measures be in place? இந்த ந வடிக்வககள் எவ்வளவு கோலம் நவ முவையில் இருக்கும்? 

This is a temporary measure and will be reassessed in line with 
the NSW border advice. 

இது ஒரு தற்கோலிக ந வடிக்வக என்பது ன் NSW எல்வல 

ஆடலோசவனக்கு ஏற்ப இது மீளோய்வு சசய்யப்படும். 

Can I quarantine at home? நோன் வீட்டில் தனிவமப்படுத்தலுக்கு உள்ளோகலோமோ? 

If you live in the ACT, you are encouraged to quarantine at home. 
More information is provided on the Quarantine page. 

நீங்கள் ACT-இல் வசிப்பவர் என்றோல், வீட்டிடலடய 

தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்படுமோறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறீர்கள். 

தனிவமப்படுத்தப்ப ல் சதோ ர்பிலோன பக்கத்தில் கூடுதல் தகவல்கள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/quarantine-information-for-people-who-are-well
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Please note: if you plan to quarantine at a private residence, it 
needs to allow for appropriate separation from other household 
members who are not in quarantine. Household members in 
quarantine would ideally have a separate bedroom, bathroom and 
should avoid spending time in communal spaces at the same time 
as other people in the home who are not in quarantine. If this can’t 
be done you will be required to quarantine in a hotel or other 
approved premises.  ACT Health can assist in providing details of 
suitable accommodation which you can book (at your own 
expense). Please note that we will require evidence of a valid 
booking if you are using hotel accommodation for quarantine 
purposes. 

தயவுசெய்து கவனிக்கவும்:நீங்கள் ஒரு தனியோர் இல்லத்தில் 

தனிவமப்படுத்தலுக்குள்ளோகத் திட் மிட் ோல், தனிவமப்படுத்தலில் 

இல்லோத மற்ற வீட்டு உறுப்பினர்களி மிருந்து விலகியிருப்பதற்கு 

ஏதுவோன இ மோக இருக்க டவண்டும்.  

தனிவமப்படுத்தப்பட்டுள்ள வீட்டு உறுப்பினர்கள், தனி படுக்வகயவற, 

குளியலவற ஆகியவற்வறக் சகோண்டிருப்பர். டமலும் வீட்டிலுள்ள 

சபோதுவோன இ ங்களில், தனிவமப்படுத்தலில் இல்லோத மற்றவர்கள் 

இருக்கும் டநரங்களில், அங்கிருப்பவதத் தவிர்க்க டவண்டும்.  

இவதச் சசய்ய முடியோதபட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு ட ோட் ல் அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்பட்  பிற வளோகங்களில் தனிவமப்படுத்தப்ப  டவண்டும்.  

நீங்கள் முன்பதிவு சசய்யக்கூடிய (உங்கள் சசோந்த சசலவில்) 

சபோருத்தமோன தங்குமி  விவரங்கவள வைங்குவதில் ACT Health உதவும்.  

தனிவமப்படுத்தப்படும் டநோக்கங்களுக்கோக நீங்கள் ட ோட் வலப் 

பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றோல், முன்பதிவு சசய்யப்பட் தற்கோன சரியோன 

சோன்றுகள் எங்களுக்குத் டதவவப்படும் என்பவத நிவனவில் சகோள்க. 

Where can I get more information about quarantine? 
தனிவமப்படுத்தப்ப ல் குறித்த கூடுதல் தகவல்கவள நோன் எங்டக சபை 

முடியும்? 

If you need more information about quarantining at home, please 
visit our Quarantine page. You can also contact ACT Health via 
the COVID-19 Helpline on (02) 6207 7244. 

வீட்டிடலடய தனிவமப்படுத்தப்படுவது பற்றி உங்களுக்கு கூடுதல் 

தகவல் டதவவப்பட் ோல், தயவுசசய்து எமது தனிவமப்படுத்தப்ப ல் 

பக்கத்வதப் போர்வவயி வும். (02) 6207 7244 என்ற எண்ணில் COVID-19 

ச ல்ப்வலன் வழியோக ACT Health-ஐயும் சதோ ர்பு சகோள்ளலோம். 
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I’m an ACT resident returning from Victoria - do I need a 
permit to cross the ACT border? 

நோன் விக்ட ோரியோவிலிருந்து திரும்பும் ஒரு ACT குடியிருப்போளர் - ACT 

எல்வலவய க க்க எனக்கு அனுமதி டதவவயோ? 

You do not require a permit to enter the ACT, however all returning 
ACT residents must notify ACT Health of their intent to return to 
the ACT and provide the following details to 
COVID.Exemptions@act.gov.au: 

ACT க்குள் நுவைய உங்களுக்கு அனுமதி டதவவயில்வல, இருப்பினும் 

திரும்பிவரும் அவனத்து ACT குடியிருப்போளர்களும் ACT-க்குத் திரும்புவது 

குறித்த தமது தீர்மோனத்வத ACT Health-க்கு அறிவிக்க டவண்டும் 

என்பது ன் பின்வரும் விவரங்கவள COVID.Exemptions@act.gov.au க்கு 

வைங்க டவண்டும்: 

1. Name 
2. Date of birth 
3. Home address 
4. Phone number 
5. Email address 
6. Travel details (flight number, by car etc) 
7. Date of entry to ACT 
8. Date you were last in Victoria 
9. Details of address of where you plan to quarantine in the ACT. 

1. சபயர் 

2. பிறந்த டததி 

3. வீட்டு முகவரி 

4. சதோவலடபசி எண் 

5. மின்னஞ்சல் முகவரி 

6. பயண விவரங்கள் (விமோன இலக்கம், கோர் மூலம் எனில் அது குறித்த 

விவரம் டபோன்றவவ) 

7. ACT-க்குள் நுவையும் டததி 

8. நீங்கள் கவ சியோக விக்ட ோரியோவில் இருந்த டததி 

9. நீங்கள் ACT-இல் தனிவமப்படுத்தலுக்கு உள்ளோக திட் மிட்டுள்ள 

இ த்தின் முகவரி விவரங்கள். 

If you are travelling by road, you will also be required to seek a 
permit from the NSW Government to transit through NSW and 
would be required to transit through NSW by the most practicable 
direct route.  Permits can be obtained online from: 
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 

நீங்கள் சோவல வழியோக பயணிக்கிறீர்கசளன்றோல் NSW வழியோக பயணம் 

சசய்வதற்கோன அனுமதிவய NSW அரசோங்கத்தி மிருந்து சபற டவண்டும். 

அத்து ன் அதிகம் பயன்போட்டிலுள்ள டநரடி போவத வழியோகடவ பயணம் 

சசய்ய டவண்டும். இதற்கோன அனுமதிவய இவணயமூ ோகப் சபறலோம்: 

https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit 
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How will people who fly into Canberra from Melbourne be 
checked? 

சமல்டபர்னில் இருந்து கன்பரோவுக்கு விமோனம் மூலம் வரும் நபர்கள் 

எவ்வோறு டெோதிக்கப்படுவோர்கள்? 

Currently, all passengers on flights arriving from Melbourne into 
Canberra airport have their identification checked and are provided 
with advice on quarantine, if applicable. 

தற்டபோது, சமல்டபர்னில் இருந்து கன்பரோ விமோன நிவலயத்திற்கு வரும் 

அவனத்து பயணிகளினதும் அவ யோளம் சரிபோர்க்கப்பட்டு, 

சபோருத்தமோனவி த்து தனிவமப்படுத்தல் குறித்த ஆடலோசவனகள் 

வைங்கப்படுகிறது. 

How long do I have to stay in quarantine for? நோன் எவ்வளவு கோலம் தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்ப  டவண்டும்? 

If you are returning to the ACT from Victoria, you will need to self-
quarantine until 14 days have passed after leaving Victoria. 

நீங்கள் விக்ட ோரியோவிலிருந்து ACT-க்குத் திரும்புகிறீர்கள் என்றோல், 

விக்ட ோரியோவவ விட்டு சவளிடயறி 14 நோட்கள் முடியும் வவர நீங்கள் 

சுய தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்ப  டவண்டும். 

What proof do I need to show that I am an ACT resident at the 
border?   

எல்வலயில், நோன் ஒரு ACT குடியிருப்போளர் என்பவத உறுதிப்படுத்த 

எனக்கு என்ன ஆதோரம் டதவவ? 

Identification including proof of residence in the ACT. 
ACT-இல் வசிப்பவர் என்பதற்கோன ஆதோரம் உட்ப  அவ யோளத்வத 

உறுதிசசய்வதற்கோன ஆவணங்கள் 

Details of a valid booking if you are using hotel accommodation for 
quarantine purposes. 

தனிவமப்படுத்தப்ப ல் டநோக்கங்களுக்கோக நீங்கள் ட ோட் ல் ஒன்வறப் 

பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றோல் அதுகுறித்த உண்வமயோன முன்பதிவு 

விவரங்கள். 



I have a permit to cross the NSW border – will this be 
accepted at the ACT border, or do I need to apply for an ACT 
permit? 

NSW எல்வலவய க க்க எனக்கு அனுமதி உள்ளது - இது ACT எல்வலயில் 

ஏற்றுக்சகோள்ளப்படுமோ, அல்லது நோன் ACT அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க 

டவண்டுமோ? 

ACT residents do not need to apply for a permit to enter the ACT. 
You do need to notify ACT Health of your intention to return to the 
ACT from Victoria so that we can support you through the 
mandatory 14 day quarantine period. 

ACT குடியிருப்போளர்கள் ACT-க்குள் நுவைய அனுமதி சபற விண்ணப்பிக்க 

டதவவயில்வல. விக்ட ோரியோவிலிருந்து ACT-க்குத் திரும்புவதற்கோன 

உங்கள் விருப்பத்வத ACT Health-க்கு நீங்கள் சதரிவிக்க டவண்டும், 

இதன்மூலம் கட் ோய 14 நோள் தனிவமப்படுத்தல் கோலத்தில் நோம் 

உங்களுக்கு உதவ முடியும். 

Non-ACT residents travelling from Victoria can only enter the ACT 
if they have an exemption from ACT Health. 

விக்ட ோரியோவிலிருந்து பயணிக்கும்,  ACT- ஐ வசிப்பி மோகக் 

சகோண்டிரோதவர்கள், ACT Health-இலிருந்து விதிவிலக்கு அனுமதி 

சபற்றிருந்தோல் மட்டுடம ACT-க்குள் நுவைய முடியும். 

I’m planning to travel to the ACT from Melbourne - will I be 
able to get through the NSW border? 

நோன் சமல்டபர்னில் இருந்து ACT-க்கு பயணிக்க திட் மிட்டுள்டளன் - நோன் 

NSW எல்வல வழியோக வர முடியுமோ? 

You will be required to seek a permit from the NSW Government 
to transit through NSW.  Permits can be obtained online from: 
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 

NSW வழியோக பயணம் சசய்வதற்கோன அனுமதிவய நீங்கள் NSW 

அரசோங்கத்தி மிருந்து சபற டவண்டும். இதற்கோன அனுமதிவய 

இவணயமூ ோகப் சபறலோம்: https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-

covid-19-nsw-border-entry-permit 
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My car is registered to my old Melbourne address, but I now 
live in Canberra.  If I travel to NSW, will I be allowed to cross 
the border to return to my ACT address? 

எனது கோர் எனது பவைய சமல்டபர்ன் முகவரியில் பதிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனோல் நோன் இப்டபோது கன்பரோவில் வசிக்கிடைன். 

நோன் NSW-க்குப் பயணம் செய்தோல், எனது ACT முகவரிக்குத் 

திரும்பிவரும்டபோது, எல்வலவயத் தோண்  அனுமதிக்கப்படுடவனோ? 

You should be able to cross the border as you transit through 
NSW on your way to the ACT, but please ensure you have a form 
of identification which provides proof of residence in the ACT. 

ACT-க்கு திரும்பிவரும் டபோது நீங்கள் NSW வழியோக எல்வலவய க க்க 

முடியும். ஆனோல் தயவுசசய்து நீங்கள் ACT-இல் வசிப்பவர் என்பதற்கோன 

சோன்றிவன வைங்கும் அவ யோள ஆவணம் ஒன்று உங்களி ம் 

இருப்பவத உறுதிசசய்து சகோள்ளுங்கள். 

You will need to apply for a permit from Service NSW.  Permits 
can be obtained online from: 
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 

Service NSW-இ மிருந்து நீங்கள் அனுமதிசயோன்வறப் சபற 

விண்ணப்பிக்க டவண்டும். இதற்கோன அனுமதிவய இவணயமூ ோகப் 

சபறலோம்: https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-

entry-permit 

My licence shows my old Melbourne address, but I now live in 
Canberra.  If I travel to NSW, will I be allowed to cross the 
border to return to my ACT address? 

எனது ஓட்டுநர் உரிமத்தில் எனது பவைய சமல்டபர்ன் முகவரி இருக்கிைது.  

ஆனோல் நோன் இப்டபோது கன்பரோவில் வசிக்கிடைன். நோன் NSW-க்குப் 

பயணம் செய்தோல், எனது ACT முகவரிக்குத் திரும்பிவரும்டபோது, 

எல்வலவயத் தோண்  அனுமதிக்கப்படுடவனோ? 

You should be able to cross the border as you transit through 
NSW on your way to the ACT, but you should ensure that you 
have an alternative form of proof of your ACT residence with you 
as you travel. 

ACT-க்கு திரும்பிவரும்டபோது நீங்கள் NSW வழியோக எல்வலவய க க்க 

முடியும். ஆனோல் பயணம் சசய்யும்டபோது, தயவுசசய்து நீங்கள் ACT-இல் 

வசிப்பவர் என்பதற்கோன சோன்றிவன வைங்கும் டவசறோரு அவ யோள 

ஆவணம் உங்களி ம் இருப்பவத உறுதிசசய்து சகோள்ளுங்கள். 
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However, if you have been in Victoria in the last 14 days you will 
need to apply for a permit from Service NSW.  Permits can be 
obtained online from: 
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 

இருப்பினும், க ந்த 14 நோட்களில் நீங்கள் விக்ட ோரியோவில் 

இருந்திருந்தோல், Service NSW-இன் அனுமதிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க 

டவண்டும். இதற்கோன அனுமதிவய இவணயமூ ோகப் சபறலோம்: 

https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit 

I am returning from a visit to Victoria, but did not visit any 
hotspots - am I required to quarantine in the ACT for 14 days? 

நோன் விக்ட ோரியோவுக்குச் சென்றுவிட்டு திரும்பி வருகிடைன், ஆனோல் நோன் 

சதோற்று அதிகம் உள்ள(hotspots) எந்த இ த்திற்கும் செல்லவில்வல - நோன் 

14 நோட்களுக்கு ACT-இல் தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்ப  டவண்டுமோ? 

Yes.  ஆம். 

From 12:01am 8 July 2020, ACT residents returning from Victoria 
will need to quarantine at home for 14 days. 

2020 ஜூவல 8 அதிகோவல 12:01 மணி முதல், விக்ட ோரியோவிலிருந்து 

திரும்பும் அவனத்து ACT குடியிருப்போளர்களும், 14 நோட்களுக்கு வீடுகளில் 

தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்ப  டவண்டும். 

I normally reside in Victoria, but have been staying in NSW – 
can I visit Canberra? 

நோன் வைக்கமோக விக்ட ோரியோவில் வசிக்கிடைன், ஆனோல் NSW-இல்  

தங்கியிருக்கிடைன் - நோன் கன்பரோவுக்கு வரலோமோ? 

You can only travel into the ACT from NSW if you have not visited 
Victoria in the previous 14 days or have been granted an 
exemption from ACT Health.   

க ந்த 14 நோட்களில் நீங்கள் விக்ட ோரியோவுக்குச் செல்லவில்வல எனில், 

அல்லது ACT Health-இலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தோல் 

மட்டுடம நீங்கள் NSW இலிருந்து ACT-க்கு பயணிக்க முடியும். 

https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit
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How do I get an exemption to enter the ACT? ACT-க்குள் நுவைய நோன் எவ்வோறு விதிவிலக்கு சபறுவது? 

If you have an exceptional need to travel to the ACT, you will need 
to apply for an exemption at least 48 hours (wherever possible) 
before your intended travel date. 

ACT-க்கு பயணிப்பதற்கோன விடச  டதவவ உங்களுக்கு இருந்தோல், நீங்கள் 

பயணிக்க விரும்பும் டததிக்கு ஆகக்குவறந்தது 48 மணிடநரத்திற்கு 

முன்னதோக (முடிந்தவவர) விதிவிலக்கு டகோரி விண்ணப்பிக்க டவண்டும். 

What can I do if I require an urgent exemption to visit the ACT 
within a matter of hours? 

ACT-க்கு பயணம் செய்வதற்கோன விதிவிலக்கு அனுமதிவய சில 

மணிடநரங்களுக்குள் அவெரமோக சபைடவண்டியிருந்தோல் நோன் என்ன 

செய்யலோம்? 

You should contact the COVID-19 Hotline in the first instance.  
However, please note that the Exemptions team within the ACT 
are receiving a high volume of enquiries at present. 

நீங்கள் முதலில் COVID-19 உதவி இலக்கத்வதத் சதோ ர்பு சகோள்ள 

டவண்டும். எவ்வோறோயினும், விதிவிலக்கு அனுமதிவய வைங்கும் ACT-

இலுள்ள குழு தற்டபோது அதிகளவோடனோரின் டகள்விகவள 

எதிர்சகோள்கின்றனர் என்பவத நிவனவில் சகோள்க. 
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