Informações sobre o COVID-19 Disaster Payment
Este é um pagamento de parcela única para pessoas que atendam aos critérios e que tenham
perdido trabalho e rendimento devido a uma ordem da saúde pública de um estado ou território
relacionada à COVID-19. Isto pode envolver um confinamento (lockdown), um local com muitos
casos (hotspot) ou restrições na movimentação.
O COVID-19 Disaster Payment não é tributável.
Se atender a todos os critérios gerais necessários e também aos critérios aplicáveis à sua
situação, talvez possa receber o COVID-19 Disaster Payment. Estes são os critérios gerais
necessários:
• ter 17 anos de idade ou mais
• ter perdido pelo menos 8 horas ou um dia todo de trabalho e rendimento devido a um
confinamento (lockdown) em seu estado ou território e não ter direito a nenhuma licença
relativa à pandemia
• não estar recebendo o Pandemic Leave Disaster Payment, um pagamento do estado ou
território para pequenas empresas, o Dad and Partner Pay, o Parental Leave Payment e
nenhum outro pagamento do estado ou território devido à pandemia no mesmo período
• ter visitado, ou morar ou trabalhar em um local na Austrália que tenha sido declarado hotspot
de COVID-19 (local com muitos casos de COVID-19) e que esteja sujeito a uma ordem de
movimentação restrita
• não estar recebendo seu rendimento normal, e seu empregador não estar recebendo os
pagamentos Retaining Domestic Airline Capability em seu nome.
Você atende aos critérios de morar ou trabalhar em um local da Austrália declarado hostpot de
COVID-19, se atender a estas duas condições:
•
•

morar ou trabalhar em uma região que não esteja em confinamento (lockdown)
não poder trabalhar porque não pode entrar ou sair da região que está em confinamento.

Se visitou um local da Austrália que tenha sido declarado hotspot de COVID-19 durante o período
relevante e esteve sujeito a uma segunda ordem da saúde pública que tenha resultado em
movimentação restrita, talvez também tenha direito.
Não precisa mais atender ao critério de local na Austrália que tenha sido declarado hotspot de
COVID-19 quando se encaixar nestas duas condições:
•

•

seu estado ou território tiver atingido 80% de vacinação completa com uma vacina contra
COVID-19
nós tivermos aprovado seu pedido de COVID-19 Disaster Payment para um período que
inclua a data em que seu estado ou território atingiu 80% de vacinação completa para
COVID-19.

Um dia todo de seu trabalho normal é o que estava programado para você trabalhar, mas não
pôde, por causa de uma ordem de movimentação restrita. Isto inclui não poder fazer um turno de
período integral, meio período ou trabalho casual de menos de 8 horas.
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Se estiver recebendo um pagamento do Centrelink ou do
Department of Veterans’ Affairs (DVA)
Se estiver recebendo determinados pagamentos do Centrelink ou do DVA e atender a todos os
critérios necessários, pode solicitar o COVID-19 Disaster Payment.
Para isso, terá de nos ter comunicado um rendimento de trabalho pelo menos uma vez durante as
8 semanas anteriores ao período para o qual está solicitando o pagamento. Esta regra não se
aplica a você se for cego e estiver recebendo uma Age Pension ou uma Disability Support
Pension.
Precisa estar recebendo um dos seguintes pagamentos de apoio ao rendimento:
• 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 de acordo com o Veterans’ Act
• Service pension de acordo com o Veterans’ Act
• Veteran payment de acordo com o Veterans’ Act
• Education Allowance de acordo com o Veterans’ Act.
Receberá o seu pagamento normal do Centrelink ou do DVA nas datas normais de pagamento.
Não precisa declarar o COVID-19 Disaster Payment ao Centrelink como rendimento.

Se não estiver recebendo nenhum pagamento do Centrelink
nem do DVA
Se atender a todos os critérios necessários e não estiver recebendo determinados pagamentos do
Centrelink nem do DVA, pode solicitar o COVID-19 Disaster Payment.
Você precisa ser residente australiano ou ter um visto que lhe dê o direito de trabalhar na
Austrália. Pode consultar os detalhes e as condições de seu visto, inclusive seu direito a trabalhar
na Austrália, usando o sistema Department of Home Affair’s VEVO.
Pode solicitar o COVID-19 Disaster Payment apenas para um local. Se acha que tem direito a
mais de um, precisa decidir qual é o melhor para você.
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Para mais informações, inclusive sobre locais, valores de pagamentos e períodos relevantes,
visite servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Se seu estado ou território atingir 70% ou 80% de taxas de
vacinação completa
Os COVID-19 Disaster Payments automáticos vão parar quando 70% das pessoas a partir de 16
anos de idade em seu estado ou território estiverem totalmente vacinadas, com duas doses de
uma vacina contra COVID-19.
Se ainda estiver sendo afetado por restrições de movimentação ou lockdown, precisará solicitar
de novo o COVID-19 Disaster Payment a cada semana, para sabermos que continua tendo
direito.
Quando 80% das pessoas a partir de 16 anos de idade em seu estado ou território estiverem
totalmente vacinadas, com duas doses de uma vacina contra COVID-19, haverá mudanças no
COVID-19 Disaster Payment
Você só poderá solicitar novamente o COVID-19 Disaster Payment se teve um pedido aprovado
para um período que inclua a data em que seu estado ou território atingiu 80% de vacinação
completa.
Se tiver um pedido aprovado para o COVID-19 Disaster Payment para um período que inclua a
data em que seu estado ou território atingiu 80% de vacinação completa, pode solicitar novamente
o pagamento para mais duas semanas, no máximo.
O COVID-19 Disaster Payment será reduzido durante um período de até duas semanas.
Na primeira semana após o estado ou território atingir 80% de vacinação completa, o COVID-19
Disaster Payment será um pagamento de:
•
•

$450, se perdeu mais de 8 horas ou um dia todo de trabalho e não estiver recebendo
determinados pagamentos do Centrelink nem do Department of Veterans’ Affairs (DVA)
$100, se perdeu mais de 8 horas ou um dia todo de trabalho e estiver recebendo
determinados pagamentos do Centrelink ou do DVA.

Na segunda semana após o estado ou território atingir 80% de vacinação completa, o COVID-19
Disaster Payment:
•
•

será um pagamento de $320, se perdeu mais de 8 horas ou um dia todo de trabalho e não
estiver recebendo determinados pagamentos do Centrelink nem do DVA
terminará, se estiver recebendo determinados pagamentos do Centrelink ou do DVA.

Após este período, os COVID-19 Disaster Payments não estarão disponíveis em sua região.
Para mais informações:
•

visite servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment, para informações em inglês
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•
•

visite servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, onde pode ler, ouvir ou assistir a
informações em sua língua
ligue para 131 202 para falar conosco em sua língua.

Se não tiver mais direito ao COVID-19 Disaster Payment, pode verificar que outros pagamentos
ou suporte possa talvez conseguir. Visite servicesaustralia.gov.au/covid19
Ligue para 131 202 para falar conosco em sua língua sobre pagamentos e serviços do Centrelink.
Observação: para chamadas de seu telefone fixo para números ‘13’, a partir de qualquer local na
Austrália, é cobrada uma tarifa fixa. Ela pode ser diferente da tarifa de uma ligação local, e pode
também variar entre os provedores de serviços de telefonia. Ligações de seu telefone fixo para
números ‘1800’ são gratuitas. Ligações de telefones públicos e celulares/telemóveis podem ser
cronometradas, e o valor cobrado pode ser mais alto.
Ressalva/Declaração de exoneração de responsabilidade: Estas informações estão corretas no
dia 20 de outubro de 2021. As informações contidas nesta publicação são apenas um indicativo
dos pagamentos e serviços. É sua responsabilidade decidir se deseja solicitar um pagamento e
fazer o devido requerimento em relação à sua situação em particular.

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

4

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.

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

5

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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