Інформація про виплату COVID-19 Disaster
Payment
Це одноразова виплата для осіб, що відповідають вимогам, які втратили роботу та дохід
через наказ штату або території про охорону здоров'я у зв’язку з пандемією COVID-19. Сюди
можуть входити локдаун, осередок зараження COVID-19 або наказ про обмеження
пересування.
Виплата COVID-19 Disaster Payment не оподатковується.
Ви можете отримати виплату COVID-19 Disaster Payment, якщо ви відповідаєте всім
загальним вимогам, а також вимогам для вашої ситуації. Загальні вимоги наступні:
• вам 17 років або більше
• ви втратили щонайменше 8 робочих годин або повний робочий день через локдаун у
вашому штаті або території та не маєте відповідних прав на оплачувану відпустку у зв'язку
з пандемією
• ви не отримуєте Pandemic Leave Disaster Payment, виплати для малого бізнесу, Dad and
Partner Pay, Parental Leave Pay, або виплати у зв'язку з пандемією на рівні штату або
території за той самий період (state-based pandemic payment)
• ви жили, працювали чи відвідували оголошений Співдружністю Австралії осередок
зараження COVID-19, щодо якого діє наказ про обмеження пересування
• ви не отримуєте свого звичайного доходу, а ваш роботодавець не отримує від вашого
імені виплати Retaining Domestic Airline Capability.
Ви відповідаєте вимозі проживання або роботи в оголошеному Співдружністю Австралії
осередку зараження COVID-19, якщо до вас застосовуються обидва пункти:
•

ви живете або працюєте в районі, який не в локдауні

•

ви не можете працювати, тому що не можете в'їхати або виїхати із зони локдауна.

Якщо протягом відповідного періоду ви відвідували осередок зараження COVID-19, який був
оголошений Співдружністю Австралії, і щодо вас був виданий другий наказ про охорону
здоров'я, в результаті якого ваше пересування було обмежене, ви також можете мати право
на цю виплату.
Вам більше не потрібно задовольняти критерієм приналежності до осередків зараження
COVID-19, оголошеним Співдружністю Австралії, якщо до вас застосовуються обидва пункти:
•

ваш штат або територія досягли 80% населення, повністю прищепленого проти
COVID-19

•

ми задовольнили вашу заяву на виплату COVID-19 Disaster Payment за відповідний
період, який включає дату досягнення вашим штатом або територією 80% населення,
повністю прищепленого проти COVID-19.

Повний день вашої звичайної роботи - це те, що ви повинні були відпрацювати, але не
змогли через наказ про обмеження пересування. Сюди входить неможливість бути присутнім
на повній, неповній або тимчасовій зміні тривалістю менше ніж 8 годин.

Якщо ви отримуєте виплати від Centrelink або виплати
Department of Veterans’ Affairs (DVA)
Якщо ви отримуєте виплати від Centrelink чи DVA та відповідаєте всім загальним вимогам, ви
можете подати заяву на отримання виплати COVID-19 Disaster Payment.
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Ви повинні повідомити нам про доходи від трудової діяльності хоча б один раз протягом
8 тижнів, що передують періоду подачі заяви. Це правило не застосовується до вас, якщо ви
сліпі і отримуєте Age Pension чи Disability Support Pension.
Ви зобов'язані отримувати одну з наступних виплат по підтримці доходів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 згідно з Veterans’ Act
Service pension згідно з Veterans’ Act
Veteran payment згідно з Veterans’ Act
Education Allowance згідно з Veterans’ Act.

Ви будете отримувати свої звичайні виплати Centrelink або DVA у звичайні дати виплат. Вам
не потрібно заявляти про виплату COVID-19 Disaster Payment як про дохід в Centrelink.

Якщо ви не отримуєте виплати від Centrelink або DVA
Якщо ви відповідаєте всім вимогам і не отримуєте виплати від Centrelink чи DVA, ви можете
подати заяву на отримання виплати COVID-19 Disaster Payment.
Ви повинні бути резидентом Австралії або мати візу, яка дає вам право працювати в
Австралії. Ви можете перевірити деталі та умови вашої візи, включаючи право на роботу в
Австралії, використовуючи систему VEVO Department of Home Affairs.
Ви можете претендувати на виплату COVID-19 Disaster Payment тільки для одного місця
розташування. Якщо ви вважаєте, що маєте право на отримання декількох виплат, вам
потрібно вирішити, яка з них вам більше підходить.
Додаткову інформацію, в тому числі про райони, розміри виплат і відповідні періоди, можна
отримати на сайті servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Якщо ваш штат або територія досягнуть 70% або 80% рівня
повної вакцинації
Автоматичні виплати COVID-19 Disaster Payments припиняться, коли 70% населення у віці
від 16 років і старше у вашому штаті або території будуть повністю прищеплені 2 дозами
вакцини проти COVID-19.
Якщо ви все ще перебуваєте під обмеженнями на пересування, вам потрібно буде подавати
заяву на отримання виплати COVID-19 Disaster Payment щотижня, щоб ми знали, що ви, як і
раніше маєте на це право.
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Коли 80% населення у віці від 16 років і старше у вашому штаті або території будуть
повністю прищеплені 2 дозами вакцини проти COVID-19, до COVID-19 Disaster Payment
будуть внесені зміни.
Ви можете повторно подати заяву на отримання виплати COVID-19 Disaster Payment, тільки
якщо вона була надана вам на відповідний період, який включає дату, коли ваш штат або
територія досягнуть 80% повної вакцинації населення проти COVID-19.
Якщо вам була надана виплата COVID-19 Disaster Payment на відповідний період, який
включає дату, коли ваш штат або територія досягнуть 80% повної вакцинації населення
проти COVID-19, ви можете повторно подати заяву на виплату ще на 2 тижні.
Виплата COVID-19 Disaster Payment буде зменшуватися протягом періоду до 2 тижнів.
У перший тиждень після того, як штат або територія досягнуть 80% повної вакцинації,
COVID-19 Disaster Payment становитиме одну виплату:
•

$450 - якщо ви втратили більше ніж 8 годин або повний робочий день і не отримуєте
відповідні виплати від Centrelink або Department of Veterans 'Affairs (DVA)

•

$100 - якщо ви втратили більше ніж 8 годин або повний робочий день і отримуєте
відповідну виплату від Centrelink або DVA.

У другий тиждень після того, як штат або територія досягнуть 80% повної вакцинації,
COVID-19 Disaster Payment становитиме одну виплату:
•

$320 - якщо ви втратили більше ніж 8 годин або повний робочий день і не отримуєте
відповідні виплати від Centrelink або Department of Veterans 'Affairs (DVA)

•

нічого, якщо ви втратили більше ніж 8 годин або повний робочий день і отримуєте
відповідну виплату від Centrelink або DVA.

Після цього періоду, виплати COVID-19 Disaster Payments будуть недоступні у вашому
регіоні.
Додаткова інформація:
•
•
•

відвідайте сайт servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment для отримання
інформації англійською мовою
відвідайте сайт servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, де можна читати, слухати чи
дивитися інформацію вашою мовою
зателефонуйте за номером 131 202, щоб поговорити з нами вашою мовою.

Якщо ви більше не маєте права на виплату COVID-19 Disaster Payment, ви можете дізнатися,
які інші виплати або підтримку ви можете отримати. Відвідайте сайт
servicesaustralia.gov.au/covid19
Зателефонуйте за номером 131 202, щоб поговорити з нами вашою мовою про виплати та
послуги Centrelink. Примітка: дзвінки з вашого домашнього телефону на номери '13' з будьякої точки Австралії (Australia) оплачуються за фіксованим тарифом. Цей тариф може
відрізнятися від вартості місцевого дзвінка, а також може відрізнятися у різних
постачальників телефонних послуг. Дзвінки на номери '1800' з домашнього телефону
безкоштовні. Дзвінки з міських і мобільних телефонів можуть бути тарифіковані за часом і
оплачуватися по вищій ставці.
Обмеження відповідальності: Дана інформація є точною станом на 20 жовтня 2021 року.
Інформація, що міститься у даній публікації, призначена тільки як керівництво по виплатах і
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послугах. Ви самі повинні вирішити, чи хочете ви подати заяву на виплату і подати заяву, з
урахуванням ваших конкретних обставин.
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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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