Łagodzenie ograniczeń
Australia pomyślnie „spłaszczyła krzywą" i liczba nowych infekcji COVID-19 w skali krajowej jest w chwili obecnej
bardzo niska. Możemy więc zacząć ostrożnie podejmować kroki, aby złagodzić niektóre z nałożonych ograniczeń,
które pomogły nam w spowolnieniu rozprzestrzeniania się wirusa.
COVID-19 rozprzestrzenia się w poszczególnych stanach i terytoriach w zróżnicowany sposób. Na okres od dnia
obecnego do lipca, federalna Rada Ministrów uzgodniła 3-stopniowy plan usuwania podstawowych ograniczeń, który
bierze ten fakt pod uwagę. Plan oparty jest na opiniach ekspertów z australijskiej komisji ochrony zdrowia (Australian
Health Protection Principal Committee).
W ramach planu stany i terytoria mogą przechodzić do następnego stopnia z różną szybkością w zależności od
warunków lokalnych.
W dążeniu do życia w Australii zabezpieczonej przed wirusem COVID-19 (tzw. COVIDSafe), wciąż musimy
przestrzegać zasad fizycznego dystansu i właściwej higieny. Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby nie wychodzić z
domu w przypadku złego samopoczucia - nawet w niewielkim stopniu.
Również aplikacja COVIDSafe pomoże chronić zdrowie rodziny, przyjaciół i lokalnej społeczności.
Sukces życia zabezpieczonego przed wirusem COVID-19 w okresie, gdy ograniczenia zostają złagodzone, zależy od
każdego z nas – każdej osoby – przyjmującej na siebie odpowiedzialność i stosującej te zasady w rutynie dnia
codziennego. Za każdym razem, gdy wychodzisz z domu myśl, w jaki sposób możesz chronić siebie, rodzinę, przyjaciół
i współpracowników.
Ten 3-stopniowy plan pozwala Australijczykom na głębsze zrozumienie, co zdarzy się w okresie następnych trzech
miesięcy. Dla każdego z trzech głównych obszarów ograniczeń, złagodzenia pomiędzy sytuacją obecną, a sytuacją, do
której dążymy wprowadzane będą stopniowo, w trzech kluczowych etapach.
Kroki pierwszego etapu są ostrożne, ponieważ nie chcemy posuwać się za szybko, aby nie utracić pozycji, w której się
obecnie znajdujemy. Gdy zezwolimy grupom do 10 osób gromadzić się razem w domu i w społeczności, niektóre
biznesy zaczną się ponownie otwierać. Te pierwsze kroki pomogą w rozpoczęciu odbudowy gospodarki i umożliwią
nam spotykanie się z rodziną i przyjaciółmi twarzą w twarz.
Kroki drugiego etapu rozszerzą działania już rozpoczęte, zezwalając na większe zgromadzenia, co pozwoli dalszym
biznesom wznowić działalność. W miarę podejmowania przez biznesy działań zabezpieczających przed wirusem
COVID-19, powinniśmy wszyscy czuć się pewni i bezpieczni, angażując się w niektóre z tych czynności, których nam
brakowało w ostatnich miesiącach. Pewne działania wysokiego ryzyka będą wciąż wzbronione.
Kroki trzeciego etapu wprowadzą długoterminowe zasady życia zabezpieczonego przed wirusem (COVIDSafe).
Dopóki wirus pozostaje zagrożeniem, będzie to naszą „nową normą" życiową. Ograniczenia będą nieznaczne.
Zezwolenie na zgromadzenia do 100 osób, możliwość podróżowania pomiędzy stanami, rozwój sportów w
społeczności i rozważenie zezwolenia na podróżowanie do Nowej Zelandii oparte będą na wymogu przestrzegania
uniwersalnych zasad COVIDSafe. Pewne zakazy, w tym podróże międzynarodowe i zgromadzenia masowe, mogą
pozostać w mocy.
Federalna Rada Ministrów będzie okresowo dokonywać przeglądu postępu sytuacji, abyśmy mogli bezpiecznie
posuwać się do przodu.
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W miarę łagodzenia ograniczeń Australia może spodziewać się wzrostu liczby przypadków i możliwości pojawienia się
nowych centrów epidemii. Ten plan nie ma na celu powrotu do życia przed COVID-19, ale nauczenia się życia
zabezpieczonego przed wirusem, czyli życia COVIDSafe.
Jeśli każdy będzie wypełniać swoje obowiązki, zbudujemy Australię zabezpieczoną przed wirusem COVID-19, gdzie
życie ludzkie i środki utrzymania są chronione.
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