Πληροφορίες σχετικά με την COVID-19 Disaster
Payment
Αυτή είναι μια εφάπαξ πληρωμή για επιλέξιμα άτομα που έχασαν εργασία και εισόδημα λόγω
εντολή δημόσιας υγείας COVID-19 από πολιτεία ή επικράτεια. Η εντολή μπορεί να περιλαμβάνει
lockdown, εστία κρουσμάτων [hotspot] ή περιορισμούς μετακινήσεων.
Η COVID-19 Disaster Payment δεν φορολογείται.
Ίσως μπορέσετε να λάβετε την COVID-19 Disaster Payment εάν ικανοποιήσετε όλους τους
γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας, καθώς και τους κανόνες που ισχύουν για τις περιστάσεις σας.
Οι γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας είναι:
•

να είστε 17 ετών και άνω

•

να χάσατε τουλάχιστον 8 ώρες εργασίας ή μία πλήρη ημέρα εργασίας και εισόδημα λόγω του
lockdown στην πολιτεία ή την επικράτειά σας και δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα άδειας
που σχετίζονται με πανδημία

•

δεν λαμβάνετε Pandemic Leave Disaster Payment, πληρωμή μικροεπιχειρήσεων από πολιτεία
ή επικράτεια, Dad and Partner Pay, Parental Leave Payment, ή πληρωμή λόγω πανδημίας
από πολιτεία ή επικράτεια για την ίδια περίοδο

•

ζήσατε ή εργαστήκατε ή επισκεφθήκατε μια εστία κρουσμάτων COVID-19 που έχει κηρυχθεί ως
τέτοια από την Κοινοπολιτεία και υπόκειται σε εντολή περιορισμένης κυκλοφορίας

•

δεν λαμβάνετε το συνηθισμένο εισόδημά σας και ο εργοδότης σας δεν λαμβάνει πληρωμές
Retaining Domestic Airline Capability εκ μέρους σας.

Ικανοποιείτε την απαίτηση να ζείτε ή να εργάζεστε σε εστία κρουσμάτων COVID-19 που έχει
κηρυχθεί ως τέτοια από την Κοινοπολιτεία εάν ισχύουν και τα δύο ακόλουθα:
•

ζείτε ή εργάζεστε σε μια περιοχή που δεν είναι σε lockdown

•

δεν μπορείτε να εργαστείτε επειδή δεν μπορείτε να διασχίσετε ή να φύγετε από την περιοχή
που είναι σε lockdown.

Εάν επισκεφθήκατε εστία κρουσμάτων COVID-19 που έχει κηρυχθεί ως τέτοια από την
Κοινοπολιτεία κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου και είχατε υποβληθεί σε δεύτερη εντολή
δημόσιας υγείας που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μετακινήσεων σας, ενδέχεται επίσης
να είστε επιλέξιμοι.
Δεν χρειάζεται πλέον να ικανοποιείτε τον κανόνα επιλεξιμότητας για εστία κρουσμάτων που έχει
κηρυχθεί από την Κοινοπολιτεία όταν ισχύουν τα δύο ακόλουθα:
•

η πολιτεία ή η επικράτεια σας έχει φτάσει στο 80% πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού με
εμβόλιο κατά της COVID-19

•

σας είχαμε χορηγήσει την αίτησή σας για COVID-19 Disaster Payment για μια σχετική περίοδο
που περιλαμβάνει την ημερομηνία που η πολιτεία ή η επικράτειά σας φτάσει στο 80% πλήρως
εμβολιασμένου πληθυσμού για την COVID-19.

Πλήρης ημέρα της συνηθισμένης εργασίας σας θεωρείται αυτή που είχατε προγραμματίσει να
εργαστείτε, αλλά δεν μπορέσατε λόγω εντολής περιορισμένης κυκλοφορίας. Αυτό περιλαμβάνει
την αδυναμία να παρευρεθείτε σε εργασία πλήρους, μερικής απασχόλησης ή περιστασιακής
βάρδιας μικρότερης των 8 ωρών.
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Εάν λαμβάνετε πληρωμή από το Centrelink ή από Department
of Veteran’s Affairs (DVA)
Εάν λαμβάνετε επιλέξιμη πληρωμή από το Centrelink ή από το DVA και ικανοποιείτε τους άλλους
κανόνες επιλεξιμότητας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την COVID-19 Disaster Payment.
Πρέπει να μας έχετε δηλώσει εισόδημα τουλάχιστον μία φορά στις 8 εβδομάδες πριν την περίοδο
για την οποία υποβάλετε αίτηση. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για εσάς εάν είστε τυφλοί και
λαμβάνετε Age Pension ή Disability Support Pension.
Πρέπει να λαμβάνετε μία από τις ακόλουθες πληρωμές στήριξης εισοδήματος:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement βάσει του Veterans’ Act
• Service pension βάσει του Veterans’ Act
• Veteran payment βάσει του Veterans’ Act
• Education Allowance βάσει του Veterans’ Act.
Θα λάβετε την κανονική σας πληρωμή από το Centrelink ή το DVA στις συνήθεις ημερομηνίες
πληρωμής σας. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε την COVID-19 Disaster Payment ως εισόδημα στο
Centrelink.

Εάν δεν λαμβάνετε πληρωμή από το Centrelink ή το DVA
Εάν ικανοποιείτε όλους τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν λαμβάνετε επιλέξιμη πληρωμή από το
Centrelink ή το DVA, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την COVID-19 Disaster Payment.
Πρέπει να είστε κάτοικος Αυστραλίας ή να έχετε βίζα που σας δίνει το δικαίωμα να εργαστείτε στην
Αυστραλία. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία και τους όρους της βίζας σας, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματός σας να εργαστείτε στην Αυστραλία, χρησιμοποιώντας το σύστημα VEVO του
Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων (Department of Home Affair’s VEVO).
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για COVID-19 Disaster Payment μόνο για μία τοποθεσία. Εάν
πιστεύετε ότι είστε επιλέξιμοι για περισσότερες από μια τοποθεσία, πρέπει να αποφασίσετε ποια
είναι η καλύτερη για εσάς.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών, των ποσών πληρωμής
και των σχετικών περιόδων, επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
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Εάν η πολιτεία ή η επικράτειά σας φτάσει ποσοστά 70% ή 80%
πλήρους εμβολιασμού
Η αυτόματη καταβολή της COVID-19 Disaster Payment θα σταματήσει όταν το 70% των ατόμων
16 ετών και άνω στην πολιτεία ή την επικράτειά σας έχουν εμβολιαστεί πλήρως με 2 δόσεις
εμβολίου κατά της COVID-19.
Εάν εξακολουθείτε να επηρεάζεστε από περιορισμούς μετακίνησης ή lockdown, θα πρέπει να
υποβάλετε εκ νέου αίτηση για COVID-19 Disaster Payment κάθε εβδομάδα, ώστε να γνωρίζουμε
ότι παραμένετε επιλέξιμοι.
Όταν το 80% των ατόμων 16 ετών και άνω στην πολιτεία ή την επικράτειά σας έχουν εμβολιαστεί
πλήρως με 2 δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19, θα υπάρξουν αλλαγές στην COVID-19 Disaster
Payment.
Μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για COVID-19 Disaster Payment μόνο εάν σας έχει
χορηγηθεί για σχετική περίοδο που περιλαμβάνει την ημερομηνία που η πολιτεία ή η επικράτειά
σας φτάσει το 80% πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού.
Εάν σας έχει χορηγηθεί COVID-19 Disaster Payment για μια σχετική περίοδο που περιλαμβάνει
την ημερομηνία που η πολιτεία ή η επικράτειά σας φτάσει το 80% πλήρως εμβολιασμένου
πληθυσμού, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για την πληρωμή για έως και 2 εβδομάδες
ακόμη.
Η COVID-19 Disaster Payment θα μειωθεί σε διάστημα έως και 2 εβδομάδων.
Την πρώτη εβδομάδα αφότου μια πολιτεία ή επικράτεια φτάσει στο 80% πλήρως εμβολιασμένου
πληθυσμού, η COVID-19 Disaster Payment θα είναι μία πληρωμή:
•
•

$450 αν έχετε χάσει περισσότερες από 8 ώρες ή μια ολόκληρη ημέρα εργασίας και δεν
λαμβάνετε επιλέξιμη πληρωμή από το Centrelink ή το Department of Veterans ’Affairs
(DVA)
$100 αν έχετε χάσει περισσότερες από 8 ώρες ή μια ολόκληρη ημέρα εργασίας και
λαμβάνετε επιλέξιμη πληρωμή από το Centrelink ή το DVA.

Τη δεύτερη εβδομάδα αφότου μια πολιτεία ή επικράτεια φτάσει στο 80% πλήρως εμβολιασμένου
πληθυσμού, η COVID-19 Disaster Payment:
•
•

θα να είναι μία πληρωμή $320 αν έχετε χάσει περισσότερες από 8 ώρες ή μια ολόκληρη
ημέρα εργασίας και δεν λαμβάνετε επιλέξιμη πληρωμή από το Centrelink ή το DVA
θα τερματιστεί αν λαμβάνετε επιλέξιμη πληρωμή από το Centrelink ή το DVA.

Μετά από αυτή την περίοδο, η COVID-19 Disaster Payments δεν θα είναι διαθέσιμη στην περιοχή
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
•
•
•

επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment για πληροφορίες
στην αγγλική γλώσσα
επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να διαβάσετε, να
ακούσετε ή να παρακολουθήσετε πληροφορίες στη γλώσσα σας
καλέστε το 131 202 για να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας.
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Εάν δεν είστε πλέον επιλέξιμοι για την COVID-19 Disaster Payment, μπορείτε να μάθετε ποια άλλη
πληρωμή ή στήριξη ενδέχεται να λάβετε. Επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/covid19
Καλέστε το 131 202 για να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας για πληρωμές και υπηρεσίες του
Centrelink. Σημείωση: οι κλήσεις από το σταθερό τηλέφωνό σας προς αριθμούς «13» από
οπουδήποτε στην Αυστραλία χρεώνονται με σταθερή χρέωση. Η χρέωση αυτή μπορεί να διαφέρει
από την χρέωση μίας τοπικής κλήσης και μπορεί επίσης να διαφέρει μεταξύ των παρόχων
τηλεφωνικών υπηρεσιών Οι κλήσεις προς αριθμούς «1800» από το σταθερό τηλέφωνό σας είναι
δωρεάν. Οι κλήσεις από δημόσια και κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να χρονομετρούνται και να
χρεώνονται με υψηλότερη χρέωση.
Αποποίηση ευθυνών: Αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές στις 20 Οκτωβρίου 2021. Οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση προορίζονται μόνο ως οδηγός για πληρωμές
και υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για
πληρωμή με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας.
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when
both of these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which
includes the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
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You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for
COVID-19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
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When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. Note:
calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate.
That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service
providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if
you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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