પ્રતિબંધોમ ં સરળિ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ સફળતાપ ૂર્વક ર્ળાાંકને સીધો કરી દીધો છે અને દે શભરમાાં આ સમયે નર્ા COVID-19 કેસની સાંખ્યા ખ ૂબ ઓછી છે .
હર્ે અમે આ પ્રતતબદ્ધતાને સરળ બનાર્ર્ા માટે સાર્ચેતીભયાવ પગિાાં િે ર્ાન ાં શરૂ કરી શકીએ છીએ, જેણે આપણને આ ર્ાયરસના
ફેિાર્ર્ાથી રોકર્ામાાં મદદ કરી છે .
કોતર્ડ-19 કેર્ી રીતે ફેિાયેિ છે તે જાણર્ામાાં હાંમેશાાં મતભેદો રહ્યા છે . રાષ્ટ્રીય કે લબનેટે અત્યારે અને જિાઇ ર્ચ્ચેના આધાર-રે ખાના
પ્રતતબાંધોને ધીમે ધીમે દૂ ર કરર્ા માટે ત્રણ તબક્કાર્ાળી યોજના પર સાંમતત આપી છે , જે ધ્યાનમાાં િેવ.ાં આ યોજના ઓસ્ટ્રેલિયન
આરોગ્ય સરક્ષા આચાયવ સતમતતની તનષ્ટ્ણાાંતોની સિાહ પર આધારરત છે .
પ્િાન-સ્ટ્ટેટ્સ અને પ્રદે શો હેઠળ તેમના સાંજોગોને આધારે જદી-જદી ગતતએ પગિાાં િઈ શકાય છે .
જેમ જેમ આપણે કોતર્ડથી સરલક્ષત ઓસ્ટ્રેલિયામાાં રહેર્ાની રદશામાાં આગળ ર્ધીએ છીએ, આપણે બધાએ હજી શારીરરક અંતર અને
સારી સ્ટ્ર્ચ્છતાનો અભ્યાસ કરર્ાની જરૂર છે . પહેિા કરતા પણ ર્ધારે , તે અગત્યન ાં છે કે િોકો અસ્ટ્ર્સ્ટ્થ િાગે તો તેમને ઘરે જ
રહેવ ાં જોઈએ, પછી ભિે તે થોડો અસ્ટ્ર્સ્ટ્થ હોય.
COVIDSafe એપ્પ્િકેશન કટાંબીઓ, તમત્રો અને સમાજને કોતર્ડથી સરલક્ષત રાખર્ા પણ મદદ કરશે.
આપણી સફળતા સિામત રહેર્ામાાં છે કારણ કે વ્યક્તતઓ જર્ાબદારી િે છે અને આ ર્તવણ ૂકને આપણા રોજજિંદા જીર્નનો ભાગ
બનાર્ે છે , તેમ પ્રતતબાંધ સરળતા આપણા પર તનભવર છે . જ્યારે પણ તમે ઘરે થી નીકળશો, ત્યારે તર્ચારો કે તમે તમારી જાતને,
કટાંબીઓને, તમત્રોને અને સહકાયવકરોને કેર્ી રીતે સરલક્ષત રાખશો.
નીચે પૈકી 3 પગિાઓ ઓસ્ટ્રેલિયન િોકોને તનતિતતા આપે છે કે આગળના મરહનામાાં શ ાં આર્ર્ાન ાં છે . પ્રતતબાંધના દરે ક મખ્ય ક્ષેત્રો
માટે આપણે હર્ે ક્ાાં છીએ અને ક્ાાં જવ ાં છે તેની ર્ચ્ચે ત્રણ મહત્ર્ના પગિા છે .
પ્રથમ પગલ ાં એ સાર્ચેતી છે . તે મહત્ર્ન ાં છે કે આપણે ખ ૂબ ઝડપથી અને હારી ગયેિા સ્ટ્થળોએ જવ ાં નહી. કેટિાક વ્યર્સાયો ફરીથી
ખોિર્ાન ાં શરૂ કરી શકશે કારણ કે અમે 10 જેટિા િોકોના જૂથોને ઘરોમાાં અને સમદાયમાાં એક સાથે રહેર્ાની માંજૂરી આપર્ાન ાં શરૂ
કરીશ.ાં આ પ્રથમ પગિાાં આપણી અથવવ્યર્સ્ટ્થાને ફરીથી બનાર્ર્ામાાં મદદ કરશે અને આપણને કટાંબ અને તમત્રો સાથે રૂબરૂ મળર્ા
માટે ર્ધ તકો આપશે.
બીજ ાં પગલ ાં મોટા સાંમેિનો અને ર્ધ વ્યર્સાયો ફરી ખિર્ાની તકો આપશે. જેમ કે વ્યર્સાયો કોતર્ડથી સરલક્ષત છે તેની ખાતરી
કરર્ા માટે પગલ ાં છે , તેથી આપણે બધાએ છે લ્િા કે ટિાક મરહનામાાં ચ ૂકી ગયેિી કે ટિીક બાબતો કરર્ામાાં સિામતી અને તર્શ્વાસ
અનભર્ર્ો જોઈએ. કેટિાક ર્ધ જોખમોર્ાળી જગ્યાઓ પર હજી પણ પ્રતતબાંતધત રહેશે.
ત્રીજ ાં પગલ ાં એ જીર્નતનર્ાવ હ અને કાયવ કરર્ાની કોતર્ડથી સરલક્ષત રીતોને પ ૂણવ રૂપે અપનાર્ર્ાનો પ્રારાં ભ છે . આ આપણી નર્ી
સામાન્યતા રહેશે જ્યાંાં સધી ર્ાયરસ એક જોખમ બનીને રહેશે. પ્રતતબાંધો ઘટાડર્ામાાં આર્શે. 100 જેટિા િોકોન ાં એકત્રીકરણ,
આંતરરાજ્ય મસાફરી, સમદાયની રમતમાાં વદ્ધૃ દ્ધ અને ન્ય-લઝિેન્ડ પ્રર્ાસની સાંભાર્ના સાર્વતત્રક કોતર્ડ-સેફ પદ્ધતત દ્વારા ગણાશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મસાફરી અને સામ ૂરહક સાંમેિનો જેર્ી ર્સ્ટ્તઓ પર કે ટિાક પ્રતતબાંધો રહી શકે છે . રા
ષ્ટ્રીય કે લબનેટ તનયતમતપણે અમારી પ્રગતતની સમીક્ષા કરશે જેથી અમે સરલક્ષત રીતે આગળ ર્ધી શકીએ.
પ્રતતબાંધ હળર્ો થયો હોર્ાથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ કેસની સાંખ્યામાાં ર્ધારો થર્ાની અથર્ા શક્ અનમાનોની અપેક્ષા રાખર્ી જોઈએ. આ
યોજના કોતર્ડ-19 પહેિાાં આપણા જીર્નમાાં પાછા ફરર્ાની નથી, પરાં ત કોતર્ડ-સેફ જીર્ર્ાન ાં શીખર્ા માટે છે .
જો દરે ક વ્યક્તત પોતાનો ભાગ સારી રીતે ભજર્ે, તો અમે એક કોતર્ડ-સેફ ઓસ્ટ્રેલિયા બનાર્ીશ,ાં જ્યાાં જીર્ન અને આજીતર્કા બાંને
સરલક્ષત છે .
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