Информации за COVID-19 Disaster Payment
Ова е еднократна исплата на луѓе кои ги исполнуваат условите и кои останале без работа и
приходи поради налог за јавно здравје поради COVID-19 издаден од држава или територија.
Тоа може да биде поради заклучување (lockdown), жариште (hotspot) или ограничување на
движењето.
COVID-19 Disaster Payment не се оданочува.
Можеби може да добиете COVID-19 Disaster Payment ако ги исполнувате сите општи услови,
како и правилата во врска со вашата ситуација. Ова се општите услови:
• имате 17 или повеќе години
• сте загубиле најмалку 8 часа или цел ден работа и приходи поради „затворањето“
(lockdown) во вашата држава или територија и немате право на соодветно платено
отсуство во врска со пандемијата
• не добивате Pandemic Leave Disaster Payment, исплата од држава или територија за мали
бизниси, Dad and Partner Pay, Parental Leave Payment или исплата за пандемија од
држава или територија за истиот период
• сте живееле или работеле во подрачје што Комонвелтот го прогласил за „жариште“
(hotspot) на COVID-19 за кое важи налогот за ограничување на движењето
• не го добивате вашиот вообичаен приход и вашиот работодавец на ја прима исплатата
Retaining Domestic Airline Capability во ваше име.
Ги исполнувате условите дека живеете или работите во подрачје што Комонвелтот го
прогласил за жариште на COVID-19 и може да ги исполнувате условите за исплатата ако
важат следниве два услова:
•
•

живеете или работите во подрачје што не е „заклучено“ (locked down)
не можете да работите затоа што не можете да влезете во „заклучено“ подрачје или
да излезете до него.

Ако сте посетиле подрачје што Комонвелтот го прогласил за „жариште“ на COVID-19 во
текот на релевантниот период и на вас се однесувал втор налог за јавно здравје кој
резултирал со ваше ограничено движење, исто така може да ги исполнувате условите.
Вие повеќе не треба да ги исполнувате условите во врска со жариштата на COVID-19
прогласени од Комонвелтот кога следните два услова се исполнети:
•

•

вашата држава или територија достигнала 80% целосно вакцинирани со вакцина
против COVID-19
ние го одобривме вашето барање за COVID-19 Disaster Payment за некој релевантен
период во кој е вклучен датумот кога вашата држава или територија достигнува 80%
целосно вакцинирани против COVID-19.

Цел ден на вашата вообичаена работа е периодот што бил предвиден да работите, но не
сте можеле да работите поради наредбата за ограничување на движењето. Тоа вклучува да
не може да се работи полно работно време (full time), скратено работно време (part time) или
смена на повик (casual shift) од помалку од 8 часа.

COVID-19 Disaster Payment - 20102021 - Macedonian

Ако добивате исплата од Centrelink или од Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
Ако примате исплата за поддршка на приходи од Centrelink или од DVA и ги исполнувате
сите услови, може да поднесете барање за COVID-19 Disaster Payment.
Вие мора да сте нѝ пријавиле приход од работен однос (employment) најмалку еднаш во
осумте недели пред вашиот период на побарување (claiming period). Ова правило не важи за
вас ако сте слепи и добивате Age Pension или Disability Support Pension.
Мора да примате една од следните исплати за поддршка на приходите:
• 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 според Veterans’ Act
• Service pension според Veterans’ Act
• Veteran payment според Veterans’ Act
• Education Allowance според Veterans’ Act.
Вашите редовни исплати од Centrelink или од DVA ќе ги добивате на вашите вообичаени
датуми на исплата. COVID-19 Disaster Payment не треба да го пријавувате на Centrelink како
приход.

Ако не добивате исплата од Centrelink или од DVA
Ако ги исполнувате сите услови и од Centrelink или од DVA не примате исплата за поддршка
на приходи, може да поднесете барање за COVID-19 Disaster Payment.
Мора да сте жител на Австралија или да сте носител на виза што ви дава право да работите
во Австралија. Податоците и условите на вашата виза, вклучително правото на работа,
може да ги проверите со користење на VEVO системот на Department of Home Affairs.
COVID-19 Disaster Payment може да барате за само една локација. Ако мислите дека ги
исполнувате условите за повеќе од една локација, треба да одлучите која повеќе ви
одговара.
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За повеќе информации, вклучително локациите, износите на исплати и релевантните
периоди, видете на servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Кога вашата држава или територија ќе достигне стапка на
целосна вакцинација од 70% или 80%
Автоматската исплата на COVID-19 Disaster Payments ќе престане кога 70% од лицата на
возраст од 16 години или постари во вашата држава или територија се целосно вакцинирани
со две дози на вакцина против COVID-19.
Ако вие сте и натаму погодени со ограничување на движење или „заклучување“, ќе треба да
поднесувате барање за COVID-19 Disaster Payment секоја недела за да знаеме дека и
натаму ги исполнувате условите.
Кога 80% од лицата на возраст од 16 години или постари се целосно вакцинирани со две
дози на вакцина против COVID-19, ќе има промени на COVID-19 Disaster Payment.
Ќе може одново да поднесете барање за COVID-19 Disaster Payment ако тоа ви било дадено
за релевантен период во кој е вклучен датумот кога вашата држава или територија
достигнала 80% целосна вакцинација.
Ако COVID-19 Disaster Payment ви бил даден за релевантен период во кој е вклучен датумот
кога вашата држава или територија достигнува 80% целосно вакцинирани, може одново да
поднесете барање за уште најмногу две недели.
COVID-19 Disaster Payment ќе се намали во период од најмногу две недели.
Првата недела откако државата или територијата ќе достигне 80% вакцинирани, COVID-19
Disaster Payment ќе биде една исплата од:
•
•

$450 ако сте загубиле повеќе од 8 часа или цел ден работа и не добивате исплата од
Centrelink или Department of Veterans’ Affairs (DVA)
$100 ако сте загубиле повеќе од 8 часа или цел ден работа и добивате исплата од
Centrelink или DVA.

Втората недела откако државата или територијата ќе достигне 80% вакцинирани, COVID-19
Disaster Payment ќе биде:
•
•

една исплата од $320 ако сте загубиле повеќе од 8 часа или цел ден работа и не
добивате исплата од Centrelink или DVA
нема COVID-19 Disaster Payment ако добивате исплата од Centrelink или DVA.

По овој период, COVID-19 Disaster Payments нема да бидат достапни во вашата област.
За повеќе информации:
•

на англиски видете на servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
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•
•

одете на servicesaustralia.gov.au/yourlanguage каде може да читате, слушате или
гледате информации на вашиот јазик
јавете се на131 202 за да разговарате со нас на вашиот јазик.

Ако повеќе не ги исполнувате условите за COVID-19 Disaster Payment, може да дознаете која
друга исплата или помош би можеле да добиете. Видете на
servicesaustralia.gov.au/covid19
Јавете се на 131 202 за да разговарате со нас на ваш јазик за исплатите и услугите на
Centrelink. Забелешка: повиците од вашиот домашен телефон за броеви што почнуваат со
„13“ од било каде во Австралија се наплатуваат по фиксна тарифа. Таа тарифа може да е
различна од цената за локален повик и исто така може да се разликува од една до друга
телефонска компанија. Повиците на броеви што почнуваат со „1800“ од вашиот домашен
телефон се бесплатни. Повиците од јавни и од мобилни телефони може да бидат временски
ограничувани и наплатувани по повисока цена.
Ограничување на одговорноста: Овие информации беа точни на 20 октомври 2021.
Информациите во оваа публикација се наменети само како водич за исплати и услуги. Ваша
одговорност е да одлучите дали сакате да побарате некоја исплата и да поднесете
апликација, имајќи ги предвид вашите конкретни околности.
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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.
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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.
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.
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If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for COVID19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
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
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you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.

Information about the COVID-19 Disaster Payment - 20102021 - English

8

