ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਨੇ ‘ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ੇਢੀ ਲਕੀਰ’ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪਰਵਕ ਗਸਿੱ ਧਾ ਕਰ ਗਲਆ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਣਤੀ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ ਲਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵੇਿੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਿੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਲ ੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗਵਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਈ ਅੂੰ ਤਰ ਹੋਣਿੇ ਗਕ COVID-19 ਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਧਆਨ ਲਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਲਕ
ਬੁਲਨਆਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਿ
ੁ ਾਈ ਤਿੱ ਕ ਹੌਿੀ ਹੌਿੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਿ ਲਤੰ ਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਿੀ ਯੋ ਨਾ ਨਾਿ
ਸਲਹਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋ ਨਾ ਆਸਟਰਿ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਲਸਹਤ ਬਚਾਅ ਲਪਰੰ ਸੀਪਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸਿਾਹ ਦੇ ਉਪਰ ਆਧਾਲਰਤ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾ
ਹਨ।

ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲ ਿੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹਸਾਬ ਨਾਿ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਿਤੀਆਂ ਨਾਿ ਿੰਘ ਸਕਦੇ

ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਅਸੀਂ COVIDSafe ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਲਵਿੱ ਚ ਰਲਹਣ ਵਿੱ ਿ ਨੂੰ ਅਿੱ ਿੇ ਵਿੱ ਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅ ੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰ ਿੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ
ਿੋ ੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਲਕ ਿੋ ਕ ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਲਹਣ ੇ ਉਹ ਲਬਮਾਰ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਭਾਂਵੇਂ ਲਕ ੇ
ਉਹ ੜ
ੋ ਹੇ ਲ ਹੇ ਹੀ ਲਬਮਾਰ ਹੋਣ।
COVIDSafe ਐਪ ਵੀ ਪਲਰਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਲਰਆਂ ਨੂੰ COVIDSafe ਬਨਾਉਣ ਲਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ।
ਲ ਵੇਂ ਲਕ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਘਿੱ ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ COVIDSafe ਰਲਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਫਿਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਲਵਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ –
ਲ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਵਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਿਾਨਾ ਲ ੰ ਦਿੀ ਦਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾ ਿੈ ਣਾ। ਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਲਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਵੇਂ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋਿੇ।
3 ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਗਦਵਾਏਿੀ ਗਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਗਨਆਂ ਗਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਮਿੱ ਖ ਖੇਤਰ ਗਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਹਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਕਿੱ ਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਕਿੱ ਥੇ ਪਹੂੰ ਚਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਿੱ ਚਕਾਰ ਗਤੂੰ ਨ ਪੜਾਅ ਹਨ।
ਪਗਹਲੇ ਪੜਾਅ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗਕਉਂਗਕ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਕ ਅਸੀਂ ਬਹਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਿਵਾ ਦੇਈਏ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿੱ ਲਹਣੇ ਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਿੇ ਗਕਉਂਗਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵਿੱ ਚ 10 ਲੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਇਕਿੱ ਠ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਦੇਣਾ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਿੱਿੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਗਹਲੇ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਆਰਗਥਕਤਾ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਨ ਗਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਗਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਮਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਗਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ।
ਵਿੱ ਡੇ ਇਕਿੱ ਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਖਿੱ ਲਹਣ ਨਾਲ ਦਸਰੇ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿੇ ਜਾਣਿੇ। ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਕਦਮ ਚਿੱ ਕਣਿੇ ਗਕ ਉਹ COVIDSafe ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਰਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿਿੱਲਿਆਂ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਲਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਪਛਿੇ ਕੁਝ ਮਹੀਲਨਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿੱ ਡੇ ਖਤਰੇ ਵਾਿੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਅ ੇ ਵੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਧੀਨ
ਰਲਹਣਿੀਆਂ।
ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ COVIDSafe ਰਲਹਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਤਰੀਲਕਆਂ ਨੂੰ ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਿੇ। ਇਸ ਸਾਡਾ
‘ਨਵਾਂ ਆਮ ਲ ਹਾ’ ਹੋਵੇਿਾ ਦ ਲਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਬਲਣਆ ਰਹੇਿਾ। ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਬਿਕੁਿ ਘਿੱ ਟ ਾਣਿੀਆਂ। 100 ਿੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਇਕਿੱ ਠ,
ਅੰ ਤਰ-ਰਾ ੀ ਸਫਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਨਊਿੀਿੈਂ ਡ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ COVIDSafe ਦੇ ਲਵਸ਼ਵਲਵਆਪੀ ਅਲਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਨਆਦੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਿੀ।
ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਮੂੰ ਤਰੀ ਮੂੰ ਡਲ ਗਨਯਮਤ ਰਪ ਗਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਿੱ ਗਖਅਤ ਅਿੱ ਿੇ ਵਿੱ ਧ ਸਕੀਏ।
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਘਿੱ ਟ੍ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਮਗਲਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਗਵਤ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਜੂੰ ਦਿੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਵਾਿੀ ਸਲ ਿੱ ਤੀ ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਿੈ ਕੇ ਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ COVIDSafe ਰਲਹਣ
ਬਾਰੇ ਲਸਿੱ ਖਣ ਿਈ ਹੈ।
ੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ COVIDSafe ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲ ਿੱ ੇ
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ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਿੀ ਦੋਵੇਂ ਬਚੀਆਂ ਰਲਹਣ।

