تخفيف القيود
نجحت أستراليا في " تثبيت المنحنى" وعدد حاالت  COVID-19الجديدة في جميع أنحاء البالد في الوقت الحالي منخفض جدًا .يمكننا اآلن أن نبدأ في
اتخاذ خطوات حكيمة لتخفيف بعض القيود التي ساعدتنا على منع انتشار هذا الفيروس.
كانت هناك دائ ًما اختالفات في كيفية انتشار  COVID-19عبر الواليات واألقاليم .وافق مجلس الوزراء الوطني على خطة الثالث خطوات إلزالة القيود
األساسية تدريجيا ً من اآلن وحتى يوليو والتي تأخذ هذا بعين االعتبار .وتستند الخطة إلى مشورة الخبراء من اللجنة الرئيسية لحماية الصحة األسترالية.
بموجب هذه الخطة ،قد تتحرك الواليات واألقاليم من خالل خطوات بسرعات مختلفة ،تبعا ً ظروفها.
بينما نتحرك نحو العيش في  COVIDSafeأستراليا ،ما زلنا بحاجة إلى ممارسة اإلبتعاد الجسدي والنظافة الصحية الجيدة .أكثر من أي وقت مضى ،من
المهم أن يبقى الناس في المنزل إذا شعروا بتوعك  -حتى لو كان التوعك قليل .
سيساعد تطبيق  COVIDSafeأيضًا على الحفاظ على العائالت واألصدقاء والمجتمعات . COVIDSafe
يعتمد نجاحنا في الحفاظ على  COVIDSafeمع تخفيف القيود علينا  -كأفراد  -على تحمل المسؤولية وجعل هذه السلوكيات جز ًءا من حياتنا اليومية.
عندما تغادر البيت ،فكر في كيفية الحفاظ على سالمتك وعائلتك وأصدقائك وزمالئك في العمل.
تمنح الخطة المكونة من  3خطوات لألستراليين المزيد من اليقين بشأن ما سيأتي في األشهر المقبلة .لكل مجال من مجاالت القيود الرئيسية هناك ثالث
خطوات رئيسية بين ما نحن عليه اآلن وأين نريد أن نكون.
الخطوات األولى حذرة حيث أنه من المهم أال نتحرك بسرعة كبيرة ونفقد األرض التي كسبناها .ستبدأ بعض األعمال في إعادة فتح أبوابها عندما نبدأ في
السماح لمجموعات تصل إلى  10أشخاص بالتواجد معا ً في المنازل وفي المجتمع .ستساعد هذه الخطوات األولى على البدء في إعادة بناء اقتصادنا،
وتعطينا المزيد من الفرص للتواصل مع العائلة واألصدقاء وج ًها لوجه.
ستبني الخطوات الثانية على ذلك بتجمعات أكبر وإعادة فتح المزيد من األعمال التجارية .بينما تتخذ الشركات خطوات للتأكد من أنها آمنة ،يجب أن نشعر
جمي ًعا باألمان والثقة في القيام ببعض األشياء التي لم نستطع عملها على مدار األشهر القليلة الماضية .لكن ستستمر بعض األشياء عالية المخاطر خاضعة
للتقييد.
تبدأ الخطوة الثالثة في تبني طرق العيش والعمل اآلمن لفترات طويلة .سيكون هذا "العادي الجديد" مادام الفيروس يشكل تهديداً .سيتم التقليل من القيود .ان
التجمعات التي تصل إلى  100شخص ،والسفر بين الواليات ،والزيادة في الرياضة المجتمعية ،وإمكانية السفر إلى نيوزيلندا ،سيتم تعزيزها بممارسات
 COVIDSafeالعالمية .وقد تبقى بعض القيود على أشياء مثل السفر الدولي والتجمعات الجماهيرية الكبيرة.
سيراجع مجلس الوزراء الوطني بانتظام تقدمنا حتى نتمكن التحرك لألمام بأمان.
يجب أن تتوقع أستراليا زيادة في أعداد الحاالت أو التفشيات المحتملة عند تخفيف القيود.التتعلق هذه الخطة بأن نعود إلى حياتنا كما كانت قبل COVID-
 ،19ولكن حول تعلم العيش . COVIDSafe
إذا لعب الجميع دورهم ،فسنقوم ببناء  ، COVIDSafe Australiaحيث تتم حماية كل من األرواح وسبل العيش.
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