Rajoitusten lieventäminen
Australia on onnistunut ‘madaltamaan käyrää’, ja uusia COVID-19-tapauksia ilmenee tällä hetkellä hyvin vähän eri
puolilla maata. Voimme nyt alkaa varovasti lieventämään joitakin rajoituksia, jotka ovat auttaneet meitä
tukahduttamaan viruksen leviämistä.
Koko ajan COVID-19-tauti on levinnyt eri tavoin eri osavaltioissa ja territorioissa. Kansallinen hallitus (National
Cabinet) on ottanut sen huomioon kolmivaiheisessa suunnitelmassaan, jonka mukaan perusrajoituksia poistetaan
vähitellen tästä lähtien heinäkuuhun asti. Suunnitelma perustuu Australian terveydensuojelun pääkomitean
(Australian Health Protection Principal Committee) asiantuntijaneuvoihin.
Suunnitelman mukaan osavaltiot ja territoriot voivat siirtyä vaiheesta toiseen eri tahtiin olosuhteistaan riippuen.
Kulkiessamme kohti COVID-19-virukselta suojattua (COVIDSafe) Australiaa meidän kaikkien on silti noudatettava
fyysistä etäisyyttä ja hyvää hygieniaa. On tärkeämpää kuin koskaan, että – vaikka vain vähänkin – sairaaksi itsensä
tuntevat pysyvät kotona.
COVIDSafe-sovellus auttaa myös pitämään perheet, ystävät ja yhteisöt COVIDSafe – turvassa virustartunnalta.
Se, onnistummeko suojautumaan COVID-19-taudin leviämiseltä rajoitusten lieventyessä riippuu siitä, miten me –
yksilöinä – kannamme vastuuta ja otamme nämä käytännöt osaksi päivittäistä elämäämme. Mieti aina kotoa
lähtiessäsi, miten voit suojata itsesi, perheesi, ystäväsi ja työtoverisi.
Kolmivaiheinen suunnitelma antaa australialaisille enemmän varmuutta siitä, mitä on odotettavissa edessä olevina
kuukausina. Suunnitelmassa on jokaisen päärajoitusalueen kolme tärkeää vaihetta nykytilanteesta haluamaamme
päämäärään.
Ensiaskeleet ovat varovaisia, sillä on tärkeää, ettemme lähde liikkeelle liian nopeasti ja joudu perääntymään. Jotkut
liikeyritykset alkavat avata oviaan uudelleen, kun alamme sallia enintään 10 hengen kokoontumiset kodeissa ja
yhteiskunnassa. Nämä ensiaskeleet auttavat aloittamaan talouden uudelleenrakentamisen ja mahdollistavat
yhteyden ottamisen perheenjäseniin ja ystäviin kasvokkain.
Tähän perustuen toisessa vaiheessa sallitaan suuremmat kokoontumiset ja useampien liikeyritysten avaaminen
uudelleen. Liikeyritysten ryhtyessä virusturvallisuuden varmistaviin toimenpiteisiin voimme tuntea olomme
turvalliseksi ja luottavaisena tehdä asioita, joita olemme kaivanneet viimeisen muutaman kuukauden aikana.
Rajoitukset koskevat edelleen joitakin toimintoja, joihin liittyy suurempi riski.
Kolmannessa vaiheessa aletaan toteuttaa pitkän aikavälin COVID-19-taudilta suojaavan elämän ja työnteon tapoja
täydessä mittakaavassa. Tämä on ’uusi normaali’ niin kauan kuin virus on edelleen uhka. Rajoitukset vähennetään
minimiin. Enintään 100 hengen kokoontumiset, osavaltioiden välinen matkustus, paikallisurheilun kasvu ja
mahdollinen matkustus Uuteen-Seelantiin perustuvat yleisiin COVIDSafe-suojakäytäntöihin. Jotkut rajoitukset, kuten
kansainvälinen matkustelu ja massakokoontumiset, saattavat jäädä vielä voimaan.
Kansallinen hallitus arvioi edistystä säännöllisesti, jotta voimme edetä turvallisesti.
Rajoituksia lievennettäessä Australiassa on odotettavissa tapausmäärien kasvua tai mahdollisia tartuntaryppäitä.
Suunnitelmassa ei ole kyse palaamisesta elämään sellaisena kuin se oli ennen COVID-19-virusta, vaan siitä, että
opimme elämään COVID-19-taudilta suojaavaa elämää.
Jos jokainen tekee oman osuutensa, voimme yhdessä rakentaa COVID-19-taudilta suojatun Australian, jossa
varjellaan sekä elämää että toimeentuloa.
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