COVID-19 Disaster Payment-നെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അത്തെങ്കിൽ പ്രവിശ്യയിത്തെ COVID-19 ത്തരാതുജനാരരാഗ്യ ഉെരവ് മൂെം രജാെിയും
വരുമാനവും നഷ്ടത്തെട്ട
്
രയാഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒറ്റെവണ രരയ്ത്തമന്റാണിത്
്
. ഇതിൽ ഒരു
രൊക്ക്ഡൗരണാ, ര ാട്ട്സ്രരാരട്ടാ അത്തെങ്കിൽ സഞ്ചാര നിയപ്രണങ്ങരളാ ഉൾത്തെരട്ടക്കാം.
COVID-19 Disaster Payment നികുതി മുക്തമാണ്.
നിങ്ങളുത്തട സാ ചരയെിനായുള്ള എൊ ചട്ടങ്ങളും ത്തരാതുവായ രയാഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും
രാെിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഡിസാസ്റ്റർ രരയ്ത്തമന്റ
്
രനടാനാരയക്കും.
്
ഇവയാണ് ത്തരാതുവായ
രയാഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ:
•

നിങ്ങൾക്ക് 17 വയരസാ അതിൽ കൂടുതരൊ പ്രായമുണ്ട്

•

നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ ഒരു രൊക്ക്്ഡൗൺ കാരണം കുറഞ്ഞത് 8 മണിക്കൂരറാ
അത്തെങ്കിൽ മുഴുവൻ ദിവസത്തെരയാ രജാെിയും വരുമാനവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്്ടത്തെടുകയും, നിങ്ങൾക്ക്
മ ാമാരി സംബന്ധമായ ഏത്തതങ്കിെും അനുരയാജയമായ അവധി അവകാശ്ങ്ങത്തളാന്ും ഇത്തെങ്കിൽ

•

നിങ്ങൾക്ക് ഒരര കാെയളവിൽ Pandemic Leave Disaster Payment, ഒരു സംസ്ഥാന അത്തെങ്കിൽ പ്രവിശ്യാ സ്്മാൾ
ബിസിനസ് രരയ്്ത്തമൻ്്റ,് Dad and Partner Pay, Parental Leave Payment അത്തെങ്കിൽ സംസ്ഥാനരമാ പ്രവിശ്യരയാ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു രാൻത്തഡമിക് രരയ്ത്തമരന്റാ
്
െഭിക്കുന്ിെ

•

നിങ്ങൾ സഞ്ചാര നിയപ്രണെിന് വിരധയമായ ഒരു രകാമൺത്തവൽെ് പ്രഖ്യാരിത COVID-19
ര ാട്ട്്സ്്രരാട്ടിൽ താമസിക്കുകരയാ രജാെി ത്തചയ്യുകരയാ സന്ദർശ്ിക്കുകരയാ ത്തചയ്്തു

•

നിങ്ങൾക്ക് രതിവ് വരുമാനം െഭിക്കുന്ിെ, മാപ്തമെ നിങ്ങളുത്തട ത്തതാഴിെുടമയ്്ക്ക് നിങ്ങളുത്തട രരരിൽ
Retaining Domestic Airline Capability രരയ്ത്തമന്റുകൾ
്
െഭിക്കുന്ുമിെ.

ഇവ രണ്ടും ബാധകമാത്തണങ്കിൽ, രകാമൺത്തവൽെ് പ്രഖ്യാരിച്ച COVID-19 ര
രജാെി ത്തചയ്യുന്രതാ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആവശ്യകത നിങ്ങൾ രാെിക്കുന്ു:

•
•

ാട്ട്്സ്്രരാട്ടിൽ താമസിക്കുന്രതാ

രൊക്ക്്ഡൗൺ ത്തചയ്യത്തെടാെ ഒരു സ്ഥെെ് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുകയും രജാെി ത്തചയ്യുകയും ത്തചയ്യുന്ു
നിങ്ങൾക്ക് രൊക്ക്ഡൗൺ ഏരിയയിരെക്ക് പ്രരവശ്ിക്കാരനാ അതിൽ നിന്് രുററെ് രരാകാരനാ
കഴിയാെതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് രജാെി ത്തചയ്യാൻ കഴിയുന്ിെ.

ബാധകമായ കാെയളവിൽ നിങ്ങൾ Commonwealth പ്രഖ്യാരിത COVID-19 ര ാട്ട്്സ്്രരാട്ട് സന്ദർശ്ിക്കുകയും
സഞ്ചാര നിയപ്രണെിന് ഇടയാക്കുന് രണ്ടാമത്തതാരു ത്തരാതുജനാത്തരാഗ്യ ഉെരവിന് വിരധയമാക്കത്തെടുകയും
ത്തചയ്തിട്ടുത്തണ്ടങ്കിൽ
്
നിങ്ങൾക്ക് അർ ത ഉണ്ടാരയക്കാം.
ഇനിെറയുന്വ രണ്ടും ബാധകമായിരിക്കുരപാൾ, രകാമൺത്തവൽെ് പ്രഖ്യാരിത COVID-19 ര
രയാഗ്യതാ ചട്ടം നിങ്ങൾ ഇനിമുതൽ രാെിരക്കണ്ടതിെ:
•

•

ാട്ട്്സ്്രരാട്ട്

നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 80% ആളുകത്തള ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ
്
ഉരരയാഗ്ിച്ച്
രൂർണ്ണമായി വാക്സിരനറ്റ്
്
ത്തചയ്തു
്
നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 80% ആളുകത്തള COVID-19 വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്്ത
തീയതി ഉൾത്തെത്തടയുള്ള സാധുതയുള്ള ഒരു കാെയളവിരെക്കുള്ള COVID-19 Disaster Payment-ന് ഞങ്ങൾ
അംഗ്ീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങളുത്തട രതിവ് രജാെിയുത്തട ഒരു മുഴുവൻ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ രജാെി ത്തചയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ത്, രരേ
സഞ്ചാര നിയപ്രണം കാരണം അതിന് കഴിഞ്ഞിെ. ഒരു ഫുൾ ടടം, രാർട്ട് ടടം രജാെി ത്തചയ്യാൻ കഴിയാെരതാ
അത്തെങ്കിൽ കാഷവൽ ഷിഫ്റ്റിൽ 8 മണിക്കൂറിൽ താത്തഴ സമയം രജാെി ത്തചയ്യാൻ കഴിയാെരതാ ഇതിൽ
ഉൾത്തെടുന്ു.

െിങ്ങൾക്ക് ഒരുCentrelink അനെങ്കിൽ Department of Veterans’ Affairs (DVA)
പേയ്നെന്റ ലഭിക്കുകയാനെങ്കിൽ
്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രയാഗ്യതയുള്ള Centrelink അത്തെങ്കിൽ DVA രരയ്്ത്തമന്റ െഭിക്കുകയും,
്
എൊ രയാഗ്യതാ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ രാെിക്കുകയും ത്തചയ്യുകയാത്തണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 Disaster Payment-ന് അരരേിയ്്ക്കാൻ
കഴിയുന്താണ്.
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നിങ്ങളുത്തട ത്തെയിം കാെയളവിനു മുപുള്ള 8 ആഴ്്ചകളിൽ ഒരിക്കത്തെങ്കിെും നിങ്ങൾ ത്തതാഴിൽ വരുമാനം
ഞങ്ങൾക്ക് റിരൊർട്ട് ത്തചയ്്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും Age Pension അത്തെങ്കിൽ Disability
Support Pension െഭിക്കുകയും ത്തചയ്യുന്ുത്തണ്ടങ്കിൽ, ഈ ചട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമെ.
ഇനിെറയുന് ഇൻകം സരൊർട്ട് രരയ്ത്തമന്റുകളിൽ
്
ഒന്് നിങ്ങൾക്ക് െഭിക്കണം:
•

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

•

അനുസരിച്ചുള്ള Income support supplement

•

Veterans’്Act അനുസരിച്ചുള്ള Service pension

•

Veterans’്Act അനുസരിച്ചുള്ള Veteran payment

•

Veterans’്Act അനുസരിച്ചുള്ള Education Allowance.

നിങ്ങളുത്തട സാധാരണ രരയ്്ത്തമന്റ തീയതികളിൽ
്
നിങ്ങളുത്തട രതിവ് Centrelink അത്തെങ്കിൽ DVA രരയ്ത്തമന്റ
്
്
െഭിക്കുന്താണ്. COVID-19 Disaster Payment വരുമാനമായി Centrelink-ന് നിങ്ങൾ റിരൊർട്ട് ത്തചരയ്യണ്ടതിെ.

െിങ്ങൾക്ക് ഒരു Centrelink അനെങ്കിൽ DVA പേയ്നെന്റ ലഭിക്കുന്നിനെങ്കിൽ
്
നിങ്ങൾ എൊ രയാഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രാെിക്കുകയും ഒരു രയാഗ്യതയുള്ള Centrelink അത്തെങ്കിൽ DVA രരയ്്ത്തമന്റ ്
െഭിക്കാതിരിക്കുകയും ത്തചയ്യുകയാത്തണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 Disaster Payment-ന് അരരേിയ്്ക്കാൻ
കഴിയുന്താണ്.
നിങ്ങൾ ഒരു ഓസ്്രപ്ടെിയൻ നിവാസിയായിരിക്കണം അത്തെങ്കിൽ ഓസ്്രപ്ടെിയയിൽ രജാെി ത്തചയ്യാനുള്ള
അവകാശ്ം നൽകുന് വിസ ടകവശ്മുണ്ടായിരിക്കണം. ഓസ്്രപ്ടെിയയിൽ രജാെി ത്തചയ്യുന്തിനുള്ള നിങ്ങളുത്തട
അവകാശ്ം ഉൾത്തെത്തടയുള്ള നിങ്ങളുത്തട വിസാ വിശ്ദാംശ്ങ്ങളും Department of്Home്Affair’s്VEVO ഉരരയാഗ്ിച്ച്
രരിരശ്ാധിക്കാവുന്താണ്.
ഒരു സ്ഥെെിന് രവണ്ടി മാപ്തരമ നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 Disaster Payment ത്തെയിം ത്തചയ്യാൻ കഴിയൂ. ഒന്ിൽ കൂടുതൽ
ത്തെയിമിന് നിങ്ങൾ രയാഗ്യരാത്തണന്് കരുതുന്ുത്തവങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുരയാജയമായത് ഏതാത്തണന്്
നിങ്ങൾ തീരുമാനിരക്കണ്ടതുണ്ട്.
സ്ഥെങ്ങളും, രരയ്്ത്തമന്റ തുകകളും,
്
ബാധകമായ കാെയളവും ഉൾത്തെത്തടയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment സന്ദർശ്ിക്കുക

െിങ്ങളുനെ സംസ്ഥാെപൊ പ്േവിശ്യപയാ 70% അനെങ്കിൽ 80% േൂർണ്ണൊയ
വാക്സിപെഷൻ െിരക്ക് കകവരിക്കുകയാനെങ്കിൽ
നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 16 വയരസാ അതിന് മുകളിരൊ പ്രായമുള്ള 70% ആളുകൾ
ഒരു COVID-19 വാക്സിത്തന്റ
്
2 രഡാസ് ഉരരയാഗ്ിച്ച് രൂർണ്ണമായി വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്യത്തെട്ടാൽ, COVID-19 Disaster
Payment-കൾ യാപ്രികമായി നിെയ്്ക്കുന്താണ്.
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സഞ്ചാര നിയപ്രണങ്ങരളാ രൊക്ക്്ഡൗരണാ നിങ്ങത്തള തുടർന്ും ബാധിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
രയാഗ്യരാത്തണന്് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് ഉണ്ടാകുന്തിന്, ഓരരാ ആഴ്്ചയും നിങ്ങൾ COVID-19 Disaster Payment-നായി
വീണ്ടും അരരേിരക്കണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 16 വയരസാ അതിന് മുകളിരൊ പ്രായമുള്ള 80% ആളുകൾ
ഒരു COVID-19 വാക്സിത്തന്റ
്
2 രഡാസ് ഉരരയാഗ്ിച്ച് രൂർണ്ണമായി വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്യത്തെട്ടാൽ, COVID-19 Disaster
Payment-ൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്താണ്.
നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 80% ആളുകത്തള രൂർണ്ണമായി വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്ത
് തീയതി
ഉൾത്തെത്തടയുള്ള സാധുതയുള്ള ഒരു കാെയളവിരെക്കുള്ള COVID-19 Disaster Payment-ന് മാപ്തരമ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും
അരരേിയ്്ക്കാൻ കഴിയൂ.
നിങ്ങളുത്തട സംസ്ഥാനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 80% ആളുകത്തള രൂർണ്ണമായി വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്ത
് തീയതി
ഉൾത്തെത്തടയുള്ള സാധുതയുള്ള ഒരു കാെയളവിരെക്കുള്ള COVID-19 Disaster Payment നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദിച്ചാൽ
മാപ്തരമ, 2 ആഴ്്ച വത്തര അധികമായി രരയ്്ത്തമന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അരരേിയ്്ക്കാൻ കഴിയൂ.
ഒരു 2 ആഴ്്ചവത്തരയുള്ള കാെയളവിൽ COVID-19 Disaster Payment കുറയുന്താണ്.
ഒരു സംസ്ഥനത്തെരയാ പ്രവിശ്യയിത്തെരയാ 80% ആളുകൾ രൂർണ്ണമായി വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്യത്തെട്ടതിത്തന്റ ആദയത്തെ
ആഴ്്ചയ്ക്ക്
്
രശ്ഷം, COVID-19 Disaster Payment ഈ വിധെിൽ ഒറ്റെവണ രരയ്്ത്തമന്റായി െഭിക്കുന്താണ്:
•

•

നിങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ത്തതാഴിൽ സമയരമാ അത്തെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസത്തെ
ത്തതാഴിരൊ നഷ്്ടത്തെടുകയും, ഒരു രയാഗ്യതയുള്ള Centrelink അത്തെങ്കിൽ Department്of്Veterans’്Affairs (DVA)
രരയ്്ത്തമന്റിന് െഭിക്കാതിരിക്കുകയും ത്തചയ്താൽ,
്
$450 െഭിക്കും
നിങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ത്തതാഴിൽ സമയരമാ അത്തെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസത്തെ
ത്തതാഴിരൊ നഷ്്ടത്തെടുകയും, ഒരു രയാഗ്യതയുള്ള Centrelink അത്തെങ്കിൽ DVA രരയ്്ത്തമന്റ െഭിക്കുകയും
്
ത്തചയ്താൽ,
്
$100 െഭിക്കും.

ഒരു സംസ്ഥാനരമാ പ്രവിശ്യരയാ 80% രൂർണ്ണമായി വാക്്സിരനറ്റ് ത്തചയ്യത്തെട്ടതിത്തന്റ രണ്ടാഴ്്ചയ്്ക്ക് രശ്ഷം, COVID-19
Disaster Payment ഇപ്രകാരമായിരിക്കും:
•

•

നിങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ത്തതാഴിൽ സമയരമാ അത്തെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസത്തെ
ത്തതാഴിരൊ നഷ്്ടത്തെടുകയും, ഒരു രയാഗ്യതയുള്ള Centrelink അത്തെങ്കിൽ DVA രരയ്്ത്തമന്റ ്
െഭിക്കാതിരിക്കുകയും ത്തചയ്താൽ,
്
$320 തുകയുത്തട ഒറ്റെവണ രരയ്്ത്തമന്റ െഭിക്കും
്
ഒരു രയാഗ്യതയുള്ള Centrelink അത്തെങ്കിൽ DVA രരയ്ത്തമന്റ
്
െഭിക്കുകയും
്
ത്തചയ്്താൽ,
അവസാനിക്കുന്താണ്.

ഈ കാെയളവിന് രശ്ഷം, നിങ്ങളുത്തട രമഖ്െയിൽ COVID-19 Disaster Payments െഭിക്കുന്തെ.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
•
•
•

ഇംഗ്ലീഷിെുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof സന്ദർശ്ിക്കുക
നിങ്ങളുത്തട ഭാഷയിെുള്ള വിവരങ്ങൾ വായിക്കാനും, രകൾക്കാനും, കാണാനും
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage സന്ദർശ്ിക്കുക
131 202 എന് നപറിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ COVID-19 Disaster Payment-ന് അർ തയിത്തെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മത്തറ്റര് രരയ്്ത്തമരന്റാ
രിരുണരയാ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുത്തമന്് നിങ്ങൾക്ക് കത്തണ്ടൊവുന്താണ്. servicesaustralia.gov.au/covid19
എന്ത് സന്ദർശ്ിക്കുക
Centrelink രരയ്്ത്തമന്റുകത്തളയും രസവനങ്ങത്തളയും കുറിച്ച് നിങ്ങളുത്തട ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ 131
202 എന് നപറിൽ വിളിക്കുക. കുറിെ്: നിങ്ങളുത്തട ര ാം രഫാണിൽ നിന്് Australia-യിത്തെ എവിത്തട നിന്ും ‘13’്
നപറുകളിരെക്കുള്ള രകാളുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ു. ആ നിരക്ക് ഒരു പ്രാരദശ്ിക
രകാളിത്തന്റ നിരക്കിൽ നിന്് വയതയാസത്തെടാം മാപ്തമെ വയതയസ്്ത ത്തടെിരഫാൺ രസവന ദാതാക്കളുത്തട നിരക്കും
വയതയാസത്തെടാം. നിങ്ങളുത്തട ര ാം രഫാണിൽ നിന്ും ‘1800’്നപറുകളിരെക്കുള്ള രകാളുകൾ സൗജനയമാണ്.
ത്തരാതു രഫാണുകളിൽ നിന്ും ത്തമാടബൽ രഫാണുകളിൽ നിന്ുമുള്ള രകാളുകൾ സമയ
നിയപ്രിതമാരയക്കാം, മാപ്തമെ ഉയർന് നിരക്ക് ഈടാക്കുകയും ത്തചയ്രതക്കാം.
്
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നിരാകരണം: 2021 ഒക്്രടാബർ 20 വത്തര െഭയമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ കൃതയമാണ്. ഈ
പ്രസിദ്ധീകരണെിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന് വിവരങ്ങൾ രരയ്ത്തമന്റുകളിരെക്കും
്
രസവനങ്ങളിരെക്കുമുള്ള ഒരു
ടഗ്ഡായി മാപ്തം ഉരേശ്ിച്ചുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുത്തട പ്രരതയക സാ ചരയങ്ങളുമായി ബന്ധത്തെട്ട് ഒരു
രരയ്്ത്തമന്റിനായി അരരേിക്കരണാ എന്് തീരുമാനിരക്കണ്ടത് നിങ്ങളുത്തട ഉെരവാദിെമാണ്.
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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.
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