Đơn khai báo về COVID-19
cho khách đến AAT
AAT có thực hiện kế hoạch an toàn đối với COVID hầu bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên của
chúng tôi, khách đến và cộng đồng bên ngoài. Kế hoạch của chúng tôi yêu cầu quý vị điền vào và gởi lại đơn
này trước khi quý vị đến một phòng lục sự của AAT. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị ra khỏi tòa nhà nếu quý
vị không hoàn tất đơn này. Quý vị cũng có thể được yêu cầu điền lại đơn này khi quý vị đến AAT.
Ngày đến AAT:
Tên:
Số điện thoại liên lạc:
Số hồ sơ AAT (nếu có):
Tại sao quý vị đến AAT? Xin đánh dấu:
dự một phiên xử

dự một buổi hội thảo/ hòa giải/điều đình

dự một buổi họp

nộp đơn

nộp giấy tờ

việc khác – xin ghi rõ:

Vai trò của quý vị là gì? Xin đánh dấu:
nguyên đơn/bên kia

đại diện

nhân chứng chunitness

người hỗ trợ

thông dịch viên

người khác – xin ghi rõ:

Qua việc ký tên vào đơn này, tôi xác nhận các lời khai sau đây là sự thật:
1. Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào về COVID-19, như sốt, ho, đau/khàn cổ họng, thở hụt hơi, mất khả
năng về khứu giác và vị giác.
2. Theo như tôi biết, tôi không bị bắt buộc phải kiểm dịch hay tự cách ly do bất kỳ lý do nào, gồm:
(a) xét nghiệm có kết quả dương tính cho COVID-19 hoặc bị nghi ngờ đang nhiễm COVID-19
(b) trong 14 ngày qua có tiếp xúc gần gũi với một người đã được xác nhận là ca nhiễm COVID-19, gồm
việc đến một nơi đã được nhận định là địa điểm có ca nhiễm* nơi mà COVID-19 đã được phát hiện
(c) ở cùng nhà với một người đã có tiếp xúc gần gũi, và người có tiếp xúc gần gũi này chưa nhận được
tin báo sơ khởi rằng xét nghiệm có kết quả âm tính
(d) chưa nhận được tin báo kết quả xét nghiệm âm tính sau khi được nhận định là trong 14 ngày qua
có tiếp xúc tình cờ với một người được xác nhận nhiễm COVID-19, gồm việc đến một nơi đã được
nhận định là địa điểm có ca nhiễm*
(e) chưa nhận được tin báo kết quả xét nghiệm âm tính sau khi đến một nơi được biết đến như địa điểm
nóng của COVID-19* trong 14 ngày qua
(f) chưa nhận được tin báo kết quả xét nghiệm âm tính sau khi được xét nghiệm COVID-19.
Chữ ký:

Ngày:

*Kết nối đến www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/hotspots-and-case-locations
Việc bảo mật: AAT có thể trao câu trả lời của quý vị cho các nhân viên y tế của Chánh quyền Liên bang, Tiểu bang và Lãnh
thổ ở Úc để giúp họ liên lạc với quý vị nếu quý vị có nguy cơ nhiễm COVID-19 do việc quý vị đến AAT. Chúng tôi cũng có thể
tiết lộ các thông tin này nếu luật pháp bắt buộc. Tuy nhiên, các câu trả lời của quý vị sẽ không được xem xét đến khi quyết
định việc khiếu nại của quý vị (nếu quý vị có vụ việc đang chờ AAT xét xử). Đơn này sẽ được lưu giữ an toàn, và chúng tôi
sẽ tiêu hủy nó sau hai tháng. Muốn biết thêm cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, gồm cách để được xem các
thông tin, chỉnh đổi thông tin và gởi lời than phiền đến chúng tôi, hãy xem Chính sách Bảo mật của AAT trên trang mạng của
chúng tôi.

