Lajšanje omejitev
Avstralija ja uspešno ‘poravnala krivuljo’ in število novih primerov COVID-19 po državi je trenutno zelo
nizko. Zdaj lahko začnemo previdno ukrepati, da olajšamo nekatere omejitve, ki so nam pomagale pri
zaviranju širjenja tega virusa.
COVID-19 se je različno širil po državah in teritorijih. Državni kabinet je sprejel načrt v treh korakih za
postopno odpravljanje osnovnih omejitev od zdaj do julija. Načrt temelji na strokovnem nasvetu
avstralskega glavnega odbora za varovanje zdravja.
Države in teritoriji lahko glede načrta ukrepajo v različnem času, odvisno od njihovih okoliščin.
Ko se približujemo življenju v COVIDSafe Avstraliji (COVID varni), moramo še vedno vaditi fizično distanco
in dobro higieno. Bolj kot kdaj prej je pomembno, da ljudje ostanejo doma, če se ne počutijo dobro – tudi v
najmanjšem slabem počutju.
Aplikacija COVIDSafe bo tudi pomagala obdržati družine, prijatelje in skupnosti COVIDSafe.
Naš uspeh, da ostanemo COVIDSafe, medtem ko bodo omejitve olajšane, je odvisen od nas - kot
posamezniki - da prevzamemo odgovornost in to vedenje postane del vsakdanjega življenja. Kadar koli
odidete od doma, pomislite, kako boste varovali sebe, družino, prijatelje in sodelavce.
Tristopenjski načrt Avstralcem omogoča večjo gotovost glede prihodnosti v naslednjih mesecih. Za vsako
od glavnih omejitev obstajajo trije ključni koraki med tem, kje smo zdaj, in kje želimo biti.
Prvi koraki so previdni, saj je pomembno, da se ne premaknemo prehitro in izgubimo trdno podlago, ki smo
si jo zagotovili. Nekatera podjetja se bodo začela znova odpirati, ko začnemo dovoliti skupinam do 10 ljudi,
da bodo skupaj v domovih in skupnosti. Ti prvi koraki bodo pomagali začeti obnavljati naše gospodarstvo in
nam dali vač priložnosti za povezovanje z družino in prijatelji lice k licu.
Drugi koraki bodo temu sledili z večjimi druženji in več odpiranjem podjetij. Medtem ko podjetja sprejemajo
ukrepe za zagotovitev, da so COVIDSafe, bi se morali vsi počutiti varni in samozavestni, da delamo zopet
tisto, kar smo v zadnjih mesecih zamudili. Nekatere stvari z višjim tveganjem bodo še vedno omejene.
Tretji koraki začnejo v celoti sprejemati dolgoročne COVIDSafe načine življenja in dela. To bo naše ‘novo
običajno’, medtem ko virus še naprej grozi. Omejitve bodo zmanjšane. Splošne prakse COVIDSafe bodo
podprle skupine do 100 ljudi, meddržavna potovanja, rast športa v skupnosti in možnost potovanja na Novo
Zelandijo. Nekatere omejitve glede mednarodnih potovanj in množičnih srečanj morda še ostanejo.
Državni kabinet bo redno pregledoval naš napredek, da bomo lahko varno stopali naprej.
Avstralija bi morala pričakovati povečanje števila okužb ali možnih izbruhov zaradi ublaženih omejitev. Ta
načrt ne gre za vrnitev življenja, kot je bilo pred COVID-19, ampak da se naučimo kako živeti COVIDSafe.
Če bodo vsi prispevali svoj delež, bomo zgradili COVIDSafe Avstralijo, kjer sta zaščitena tako življenja kot
sredstva za preživetje.
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