प्रतिबन्धहरूको सहजिा
अष्ट्रेलियािे सफितापर्ू वक 'बक्र समति बनाएको छ' र हाि देशभरर नयााँ COVID-19 के सहरूको सख्ं या एकदम कम छ। हामी अब के लह
प्रलतबन्धहरू कम गनव सार्धान कदम चाल्न शरू
ु गनव सक्छौं जसिे हामीिाई यस भाइरसको फै िार्टिाई दबाउन मद्दत पर्ु यायो।
राज्य र क्षेत्रहरूमा त्यहााँ सधैं कसरी COVID-19 को फै िार्ट भयो फरक फरक छन।् रालष्ट्रय मलन्त्रपररषदि
ु ाई बीचको आधारभतू
् े अब र जि
प्रलतबन्धहरूिाई लबस्तारै हटाउन तीन चरणको योजनामा सहमलत जनाएको छ जसिे यसिाई ध्यानमा राख्नेछ। यो योजना अष्ट्रेलियािी स्र्ास््य
सरं क्षण प्रधान सलमलत को लर्शेषज्ञ सल्िाह मा आधाररत छ।
योजना अन्तगवत राज्यहरू र क्षेत्रहरू उनीहरूको पररलस्िलतमा भर पदै लर्लभन्न फरक चरणहरूमा पार गनव सक्नेछन्।
हामी एक COVIDSafe अष्ट्रेलिया को लदशा िाग्दै गदाव, हामीिे सबै अझै पलन शारीररक दरू ी र राम्रो स्र्च्छता अभ्यास गनव आर्श्यक छ। पलहिे
भन्दा बलि, यो महत्त्र्पणू व छ लक यलद मालनसहरू अस्र्स्ि महससु गछव न् भने उनीहरू घरमै रहन्छन् - यलद यो िोरै अस्र्स्ि भएता पलन।
COVIDSafe याप्सिे पररर्ार, सािीहरू र समदु ाय COVIDSafe राख्न मद्दत गदवछ।
COVIDSafe प्रलतबन्धको रूपमा सहज रहन हाम्रो सफिता हामीमानै लनभवर गदवछ - व्यलिको रूपमा - लजम्मेर्ारी लिने र यी आचरणहरूिाई हाम्रो
दैलनक जीर्नको लहस्सा बनाउनाािे। जब तपाइाँ घर छोड्नहु ुन्छ सोच्नुहोस् कसरी तपाइाँ आफै िाई, पररर्ार, सािीहरू र सह-कायवकतावहरू सरु लक्षत
राख्नुहन्ु छ भनेर।
३ चरण योजनािे अष्ट्रेलियािीहरूिाई आगामी मलहनाहरूमा के हुनेर्ािा छ भन्ने बारे अझ लनलितता लदन्छ। प्रलतबन्धका प्रत्येक प्रमख
ु क्षेत्रहरूका
िालग हामी हाि कहााँ छौं र अब हामी कहााँ चाहन्छौं लबच तीन मख्ु य चरणहरू छन्।
पलहिो चरणहरू सतकव हुनपु नेछ, लकनलक यो महत्त्र्पणू व छ लक हामी चााँडै अलघ बि्दनै ौं र हामीिे प्राप्त गरे को भलू म गमु ाउाँदनै ौं। के लह व्यर्सायहरू पनु :
खोल्न िाल्नेछन जब हामी १० व्यलिको समहू िाई घर र समदु ायमा साँगै हुन अनुमलत लदन िाल्छौं। यी पलहिो चरणहरूिे हाम्रो अिवव्यर्स्िािाई पनु :
लनमावण गनव सरू
ु गनव मद्दत गदवछ, र पररर्ार र सािीहरूसाँग आमने सामने सम्पकव गनव हामीिाई अलधक अर्सरहरू लदनाेछ। .
दोस्रो चरणमा ठूिाा जमघटहरू र अत्यालधक व्यापारहरू फे रर खल्ु दै बन्नेछन।् व्यर्सायहरूिे उनीहरू COVIDSafe छन् भनेर लनलित गनव कदमहरू
चाल्नेछन,् हामी सबैिे सरु लक्षत महससु गनुव अलनर्ायव छ र पलछल्िो के लह मलहनाहरूमा छुटेका के ही चीजहरू गनव सरु लक्षत महससु गनुवपदवछ। के लह उच्च
जोलखमका चीजहरू अझै पलन प्रलतबलन्धत हुनछ
े न्।
तेस्रो चरणहरू पणू व रूपमा दीघवकालिक COVIDSafe को जीर्नयापन र काम गने तररका अपनाउनााँदै शरू
ु हुनेछ। यो हाम्रो 'नयााँ पद्दती' हुनेछ,
जबलक भाइरस खतरा मै रहनाेछ। प्रलतबन्धहरू कम गररनेछ। १०० व्यलि सम्मको भेिा, अन्तरराज्यीय यात्रा, सामदु ालयक खेिकुदको र्ृलि, र
न्यजू ील्याण्डको यात्रा सम्भार्ना, लर्श्वव्यापी COVIDSafe अभ्यासहरू द्वारा रे खालं कत गररनेछ। के लह प्रलतबन्धहरू, अन्तरावलष्ट्रय यात्रा र सामलू हक
जमघट जस्ता चीजहरूमा, बााँकी रहनाेछन्।
रालष्ट्रय क्यालबनेटिे लनयलमत रूपमा हाम्रो प्रगलतको समीक्षा गनेछ तालक हामी सरु लक्षत रूपमा अगालड बि्न सक्दछौं।
अष्ट्रेलियािे के स नम्बरमा र्ा सम्भालर्त प्रकोप बि्नाे अपेक्षा गनव सक्छ लकनलक प्रलतबन्धहरू सहज छन।् यो योजना COVID-19 भन्दा पलहिे
हाम्रो जीर्नमा फकव ने बारेमा होइन, तर COVIDSafe सगं बााँच्न लसक्ने बारे मा हो।
यलद सबैिे आफ्नो भलू मका लनभाएमा, हामी एक COVIDSafe अष्ट्रेलिया लनमावण गनेछौं, जहााँ दबु ै जाीर्न र लजर्नाचायव सरु लक्षत रहेछन्।
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