Versoepelen van maatregelen
Australië heeft met success ‘de lijn afgevlakt’ en het aantal nieuwe COVID-19 gevallen in het land is momenteel erg
laag. We kunnen nu voorzichtige stappen gaan nemen om een aantal maatregelen te versoepelen, die ons geholpen
hebben de verspreiding van dit virus te onderdrukken.
Er zijn altijd verschillen geweest in de wijze waarop COVID-19 zich verspreid heeft in de staten en territoria. Het
Nationale Kabinet heeft overeenstemming bereikt voor een plan van drie stappen dat hiermee rekening houdt, om
tussen nu en juli geleidelijk de basismaatregelen te verwijderen. Het plan is gebaseerd op deskundig advies van het
Australian Health Protection Principal Committee (Dutch: Australisch Hoofdcommittee Gezondheidsbescherming).
Onder het plan mogen staten en territoria op verschillend tempo deze stappen ondernemen, afhankelijk van hun
omstandigheden.
Terwijl we in Australië een COVID-veilig leefmilieu benaderen, moeten wij allemaal toch nog afstand en goede
hygiene blijven houden. Het is nu, meer dan ooit, belangrijk dat mensen thuis blijven als zij zich niet goed voelen –
ook al is het maar een beetje onwel.
De COVIDSafe (Dutch: COVIDVeilig) app zal ook helpen om families, vrienden en gemeenschappen COVIDSafe te
houden.
Ons succes om COVIDSafe te blijven, wanneer de maatregelen versoepelen, hangt van ons - als individuelen – af,
door verantwoordelijkheid te nemen en deze handelswijzen deel van ons dagelijks leven te maken. Denk er telkens
aan wanneer u uw huis verlaat, hoe u uzelf, uw familie, vrienden en collega’s veilig kunt houden.
Het 3 staps plan geeft Australiërs meer zekerheid over wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Voor elke
grote groep maatregelen zijn er drie belangrijke stappen tussen waar we nu zijn en waar we ons willen bevinden.
De eerste stappen zijn behoedzaam, omdat het belangrijk is dat we niet te snel van start gaan en onze voorsprong
verliezen. Sommige bedrijven zullen heropenen, zodra we de samenkomst toestaan van groepen van maximaal 10
personen binnenshuis en in de gemeenschap. Deze eerste stappen zullen toedragen tot de heropbouw van onze
economie en zullen ons meer gelegenheid geven tot persoonlijk contact met familie en vrienden.
De tweede stappen zullen hierop voortbouwen, met grotere bijeenkomsten en heropening van meerdere bedrijven.
Nu bedrijven stappen aan het ondernemen zijn om ervoor te zorgen dat zij COVIDSafe zijn, zullen wij ons allemaal
veilig en zeker moeten kunnen voelen, om een aantal dingen te doen die we de laaste paar maanden gemist hebben.
Sommige maatregelen van hoger risico zullen beperkt blijven.
De derde stappen zien het begin van de adoptatie van COVIDSafe leef- en werkwijzen. Dit zal onze ‘nieuwe normaal’
zijn, zolang het virus een bedreiging blijft. Maatregelen zullen tot een minimum beperkt worden. Bijeenkomsten van
maximaal 100 personen, reizen tussen de staten, toename in gemeenschapssport en het mogelijk reizen naar Nieuw
Zeeland, zal ondersteund zijn door universele COVIDSafe gebruiken. Sommige maatregelen, op beperkingen zoals
internationale reizen en massale bijeenkomsten, zullen van kracht blijven.
Nationaal Kabinet zal onze voortgang regelmatig herzien, zodat wij ons veilig kunnen voortzetten.
Australië kan een toename in het aantal gevallen of een mogelijke uitbraak verwachten als de maatregelen
versoepelen. Dit plan gaat er niet over om ons leven te hervatten zoals het was vóór COVID-19, maar om COVIDSafe
te leren leven.
Als iedereen hun bijdrage levert, zullen wij een COVIDSafe Australië opbouwen, waarin zowel levens als
levensonderhoud beschermd zijn.
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