سهولت در محدودیتها
ر
استالیا با موفقیت "منحن را هموار کرده است" و تعداد موارد جدید  COVID-19در رسارس کشور در حال حاض بسیار کم است .اکنون میتوانیم با
مواظبت اقدامات را برای سهولت برخ از محدودیت های که در رسکوب شیوع این ویروس به ما کمک کرده اغاز کنیم.
در شیوه انتشار  COVID-19در ایاالت و قلمروها همیشه فرق های وجود داشته است .کابینه میل با در نظر ر
گرفت این موضوع با یک برنامه سه
مرحله ای موافقت کرده است که بتدری ج محدودیت های اسایس را از حاال تا اخت جوالی بردارند .این طرح بر اساس توصیه های متخصص کمیته
اصیل حمایت از صحت ر
استالیا گرفته شده است.
طبق این برنامه ممکن ایالت ها و قلمرو ها وابسته به ررسایط آنها مراحل مختلف را با رسعت های مختلف ط کنند.
همانطور که ما به سمت زندگ در یک ر
استالیای  COVIDSafeحرکت میکنیم ،هنوز هم همه ما نیاز به تمرین فاصله جسیم و نظافت خوب داریم.
بیش از هر وقت دیگر ،مهم است که افراد در صورت احساس مریض در خانه بمانند  -ر
حن اگر کیم مریض هم باشند.
ر
داشت خانواده ها ،دوستان و اجتماعات در  COVIDSafeکمک خواهد کرد.
اپ  COVIDSafeبه نگاه
موفقیت ما در ماندن  COVIDSafeو اسای در محدودیت ها بستگ به ما دارد  -ما به عنوان افراد  -مسئولیت پذیری و انجام این رفتارها را جزی از
زندگ روزمره خود بسازیم .هر زمان که از خانه خارج یم شوید ،به این فکر کنید که چگونه میتوانید خود ،خانواده ،دوستان و همکاران را مصئون نگاه
داشته میتوانید.
استالیای ها اطمینان بی ر
برنامه  3مرحله ای به ر
شتی در مورد آنچه در ماه های آینده میاید را میدهد .برای هر یک از ساحه اصیل محدودیتها ،سه
مرحله اسایس بت حال و جای که میخواهیم باشیم وجود دارد.
مرحله اول محتاطانه است زیرا مهم است که خییل رسی ع حرکت نکنیم و دست اورد ها را از دست ندهیم .برخ از تجارت ها ررسوع به بازگشای
ر
حداکت  10نفره اجازه میدهیم تا در خانه ها و اجتماع در کنار یکدیگر باشند .این مراحل نخست به ما کمک میکند تا
خواهند کرد زیرا ما به گروه های
ر
اقتصاد خود را دوباره بسازیم و به ما فرصت های بیشتی میدهد تا با خانواده و دوستان رو در رو در ارتباط باشیم.
گت و بازگشای تجارت های بی ر
مرحله دوم با تجمع های بزر ر
شت شکل میگتد .از آنجا که تجارت ها برای اطمینان از  COVIDSafeبودن قدم بر میدارند،
همه ما باید با انجام برخ از کارهای که ط چند ماه گذشته از دست داده ایم احساس امن و اطمینان داشته باشیم .برخ از موارد با خطر باالتر هنوز
هم محدود خواهند ماند.
مرحله سوم ررسوع به اتخاذ کامل روش های طوالی مدت با  COVIDSafeزندگ و کار کردن است .این "نورمال جدید" ما خواهد بود در حالیکه
ر
حداکت  100نفر ،مسافرت داخیل ،رشد ورزش در
ویروس همچنان یک تهدید محسوب میشود .محدودیت ها به حداقل متسند .گردهمای های
جامعه و احتمال سفر به نیوزیلند ،تحت حمایت شیوه های جهای  COVIDSafeقرار خواهد گرفت .برخ از محدودیت ها ،در مورد چتهای مانند
گستده ،ممکن است ر
سفر بت الملیل و اجتماعات ر
باق بماند.
کابینه میل به طور مرتب پی رشفت ما را برریس میکند تا بتوانیم در امن پیش برویم.
با کاهش محدودیت ها ،ر
استالیا باید انتظار افزایش تعداد موارد یا شیوع احتمایل آن را داشته باشد .این پالن در باره بازگشت به زندگ ما قبل از
ر
 COVID-19نیست ،بلکه در مورد یاد گرفت زندگ با  COVIDSafeاست.
اگر همه نقش خود را بازی کند ،ما یک ر
استالیا  COVIDSafeخواهیم ساخت ،که هم از زندگ و هم از معیشت محافظت میشود.
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