Kısıtlamaların Hafifletilmesi
Avustralya ‘eğriyi başarıyla düzleştirdi’ ve ülke genelindeki yeni COVID-19 vakalarının sayısı şu an çok düşük. Virüsün
yayılmasını bastırmamıza yardımcı olan kısıtlamaların bazılarını hafifletmek için şimdi dikkatli adımlar atmaya
başlayabiliriz.
COVID-19 eyalet ve bölgelerde hep farklı şekilde yayıldı. Ulusal Kabine temel kısıtlamaları şu andan başlayarak
Temmuz’a kadar kademeli olarak kaldırmaya yönelik bu durumunu da göz önünde bulunduran üç adımlı bir planı
kabul etti. Bu planda Avustralya Sağlığı Koruma İlkeleri Komitesinin uzman önerileri temel alınmıştır.
Bu plan uyarınca Eyalet ve Bölgeler, durumlarına bağlı olarak farklı hızlarda adım atabilirler.
COVIDSafe Avustralya’da yaşamaya doğru giderken kişilerarası mesafe bırakmaya ve hijyen kurallarına uymaya hâlâ
devam etmemiz gerekiyor. Çok hafif şekilde bile olsa kendilerini iyi hissetmeyenlerin evde kalmaları her zamankinden
daha önemlidir.
Ailelerin, arkadaşların ve toplumların COVIDSafe kalmalarına COVIDSafe uygulaması da yardımcı olacak.
Kısıtlamalar hafiflerken COVIDSafe kalma başarımız bize bağlıdır: birey olarak sorumluluk üstlenmeli ve bu
davranışları günlük hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Evden her çıktığınızda kendinizi, ailenizi, arkadaşlarınızı
ve iş arkadaşlarınızı nasıl güvende tutacağınızı düşünmelisiniz.
Bu 3 adımlı plan gelecek aylarda bizi nelerin beklediği konusunda Avustralyalılara daha fazla belirlilik sağlamaktadır.
Ana kısıtlama alanlarının her birinde şu an bulunduğumuz yerle olmak istediğimiz yer arasında üç temel adım
mevcuttur.
Çok hızlı hareket etmememiz ve kazandığımız avantajı kaybetmememiz önemli olduğundan ilk adımlar temkinlidir.
Evlerde ve dışarıda 10 kişiye kadar gruplara izin vermeye başlayacağımızdan bazı işletmeler yeniden açılmaya
başlayacak. Bu ilk adımlar ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmamıza yardımcı olacak ve aile ve arkadaşlarla yüz yüze
iletişime geçmek için bize daha fazla fırsat sunacak.
İkinci adımlar daha kalabalık bir araya gelmeler ve daha fazla işletmenin yeniden açılmasıyla bunun üzerine bina
edilecek. COVIDSafe olduklarından emin olmak için işletmeler adımlar attıkça geçen birkaç ayda yapmayı özlediğimiz
bazı şeyleri yaparken hepimiz kendimizi güvende ve emin hissedeceğiz. Daha yüksek risk içeren bazı şeyler hâlâ
kısıtlanıyor olacak.
Üçüncü adımlar uzun vadeli COVIDSafe yaşama ve çalışma tarzını tam olarak benimsemeye başlayacak. Virüs bir
tehdit olarak kaldıkça bu bizim ‘yeni normalimiz’ olacak. Kısıtlamalar en aza indirilecek. Evrensel CovidSafe
uygulamaları 100 kişiye kadar bir araya gelme, eyaletler arası seyahat, genel spor faaliyetlerinde artma ve Yeni
Zelanda’ya seyahat imkanına zemin sağlayacak. Uluslararası seyahat ve toplu bir araya gelmeye ilişkin olanlar gibi
bazı kısıtlamalar devam edebilir.
Ulusal Kabine daha güvenli ilerleyebilmemiz için ilerlememizi düzenli olarak gözden geçirecek.
Kısıtlamalar hafifledikçe Avustralya vaka sayısında ya da muhtemel salgınlarda artış beklemelidir. Bu plan COVID19’dan önceki hayatımıza dönmek hakkında değil COVIDSafe yaşamayı öğrenmemiz hakkındadır.
Herkes üstüne düşeni yaparsa hem hayatlarımızın hem de geçimimizin korunduğu CovidSafe Avustralya’yı inşa
edeceğiz.
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