Ублажавање рестрикција
Аустралија је успешно ‘изравнала криву’ и тренутно је број новозаражених вирусом COVID-19 у целој земљи
јако мали. Сада можемо са великим опрезом да почнемо да предузимамо кораке за ублажавање неких од
рестриктивних мера које су нам помогле да сузбијемо ширење овог вируса.
Ширење вируса COVID-19 је сво ово време било различито у различитим државама и територијама.
Национални кабинет се сложио да сада може да се приступи спровођењу плана од три корака који узима у
обзир овај напредак и којим ће се рестрикције основних делатности постепено укидати, од сада, па до јула
месеца. План се заснива на стручним саветима Аустралијске комисије за заштиту здравља (Australian Health
Protection Principal Committee).
Према овом плану, државе и територије могу да приступе сваком од ових корака различитим темпом,
зависно од њихових прилика.
Како се приближавамо животу у безбедној Аустралији, у којој не постоји ризик од заразе вирусом COVID COVIDSafe Australia, сви ми и даље треба да одржавамо физичко растојање и добре хигијенске навике. Сада,
више него икада пре, веома је важно да људи остану код куће ако се не осећају добро – чак и ако имају само
благе симптоме.
Апликација COVIDSafe ће такође допринети безбедности породица, пријатеља и заједница од вируса COVID –
COVIDSafe.
Колико ћемо бити успешни у одржавању безбедности од вируса COVID - COVIDSafe – током ублажавања
рестрикција, зависи од нас – као појединаца – који морају да узму на себе одговорност и наставе по навици да
се придржавају прописаних мера у свом свакодневном животу. Кад год одлазите од куће, размислите о томе
како ћете заштитити себе, своју породицу, пријатеље и сараднике.
План од три корака грађанима Аустралије даје већу сигурност у то шта их чека у наредних неколико месеци. У
свакој главној области рестрикција, морају да се прођу три кључна корака између стања у ком се сада
налазимо и стања које желимо да постигнемо.
Први кораци се предузимају са опрезом, јер је важно да се рестрикције не укину прерано, да не изгубимо
предност коју смо стекли над вирусом. Како будемо дозвољавали окупљања код куће и у друштвеној
заједници групама од највише 10 особа, неке фирме ће почети са поновним отварањем. Ти први кораци ће
омогућити да економија почне да се опоравља и пружиће нам више прилика за личне контакте са члановима
породице и пријатељима.
Кораци наредне фазе ће се надограђивати на ове ублажене мере и биће дозвољена окупљања у већим
групама, те ће већи број фирми моћи поново да почне са радом. Фирме и делатности ће предузети кораке
којима ће осигурати безбедан – COVIDSafe - рад, тако да сви можемо да се осећамо безбедно и да са
поверењем почнемо да радимо неке ствари које су нам недостајале у последњих неколико месеци. Ризичније
активности ће и даље бити ограничене.
У трећој фази ће почети потпуно усвајање дугорочног COVIDSafe начина живота и рада. То ће бити наш ‘нови
нормални’ живот све док вирус буде представљао и најмању опасност. Рестрикције ће бити сведене на
минимум. Окупљања у групама од највише 100 људи, путовања између држава, одржавање више спортских
дешавања у друштвеној заједници и евентуална путовања у Нови Зеланд ће бити могућа уз поштовање
универзалних COVIDSafe мера. Међутим, неке рестрикције, на пример рестрикције које се односе на
међународна путовања и масовна окупљања и даље могу да остану на снази.
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Национални кабинет ће редовно преиспитивати наш напредак да бисмо безбедно могли да прелазимо на
следеће кораке укидања рестриктивних мера.
У периоду попуштања рестриктивних мера, Аустралија треба да очекује повећан број новооболелих или
могуће поновно избијање епидемије. Овај план не значи да можемо да се вратимо безбрижном животу какав
је био пре појаве вируса COVID-19, него да морамо да научимо да живимо са мерама којима ћемо допринети
безбедности – да живимо на COVIDSafe начин.
Ако свако уради колико може, изградићемо безбедну - COVIDSafe Аустралију у којој ће бити заштићени и
животи и могућности зарађивања за живот.
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