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Datele cheie ale cazului Novak Djokovic: cum a
ajuns la expulzarea din Australia
Datele cheie ale cazului liderului ATP Novak Djokovic, care a intrat in
Australia pentru a participa la Australian Open nevaccinat, cu o scutire de la
imunizare bazata pe faptul ca a fost infectat recent, si caruia i-a fost anulata
viza pentru a doua oara:

media-164156826456542700.jpg

La 18 noiembrie, lui Djokovic i s-a acordat o viza pentru activitate temporara (subclasa 408).
Vizele pentru activitate temporara le permit celor care le primesc sa munceasca in Australia
perioade scurte, iar subclasa 408 face referire la activitati sportive, informeaza News.ro.
La 29 noiembrie, ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, i-a scris directorului Tennis Australia,
Craig Tiley, precizand ca sportivii care vor sa intre in Australia si sa nu stea in carantina trebuie
sa fie vaccinati cu schema completa si nu pot conta pe faptul ca au fost infectati ca motiv pentru
exceptarea de la regula.
La 16 decembrie, Djokovic a facut un test PCR si un test rapid antigen pentru coronavirus.
La 17 decembrie, Djokovic a participat la evenimente. El inca nu primise rezultatul pozitiv la testul
covid.
La 18 decembrie, Djokovic a participat la un interviu desi primise rezultatul pozitiv al testului PCR.

La 30 decembrie, Djokovic a primit o scrisoare de la seful departamentului medical al Tennis
Australia, prin care era anuntat ca a primit o derogare medicala de la vaccinarea impotriva
coronavirusului, in baza faptului ca s-a vindecat recent de covid-19.
La 1 ianuarie, Djokovic a primit o confirmare automata online, pe site-ul/aplicatia Australian Travel
Declaration, conform careia intrunea cerintele pentru “sosire in Australia fara sa intre in carantina,
acolo unde jurisdictia locala o permite”.
inainte de miezul noptii, la 5 ianuarie, Djokovic a sosit la Melbourne cu un zbor de la Dubai si a
fost retinut la aeroport.
in primele ore ale zilei de 6 ianuarie, Djokovic a fost chestionat de Politia de Frontiera, dupa care
viza sa a fost anulata si sportivul a fost transferat la un hotel in care sunt retinuti imigrantii.
in aceeasi zi, avocatii sportivului au depus un apel impotriva anularii vizei. S-a emis un ordin prin
care i s-a permis lui Djokovic sa ramana in Australia pana la 10 ianuarie, zi in care s-a programat
o audiere la Tribunalul Federal.
La 10 ianuarie, tribunalul a decis ca viza lui Djokovic a fost anulata incorect si cere ca sportivul sa
fie eliberat din hotelul in care era tinut. Dupa eliberare, Djokovic isi declara intentia de a ramane
in tara si a concura la Australian Open.
La 13 ianuarie, a avut loc tragerea la sorti a Australian Open in care s-a decis adversarul lui
Djokovic in primul tur: compatriotul sau Miomir Kecmanovic.
La 14 ianuarie, ministrul Alex Hawke a anuntat ca i-a anulat viza lui Djokovic.
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