Nới lỏng các lệnh hạn chế
Nước Úc đã thành công 'làm giảm đà bệnh lây lan' và số lượng người bị nhiễm COVID-19 mới trên toàn
quốc vào lúc này rất thấp. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thực hiện các bước thận trọng để nới lỏng một
số lệnh hạn chế đã giúp chúng ta ngăn chặn vi-rút này lây lan.
Tình hình COVID-19 lây lan tại các tiểu bang và lãnh thổ luôn luôn khác nhau. Nội các Toàn quốc đã đồng
ý kế hoạch ba bước để loại bỏ dần các lệnh hạn chế cơ bản từ nay đến tháng 7 đã xét đến yếu tố này. Kế
hoạch này dựa trên lời khuyên của các chuyên gia trong Ủy ban Quan yếu Bảo vệ Sức khỏe Úc.
Theo kế hoạch này, các Tiểu bang và Lãnh thổ có thể thực hiện các bước ở mức độ nhanh chậm khác
nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình.
Trong khi chúng ta tiến dần tới cuộc sống nước Úc COVIDSafe, tất cả chúng ta vẫn cần phải thực hành
biện pháp duy trì khoảng cách với người khác và vệ sinh sạch sẽ. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là mọi
người ở nhà nếu cảm thấy không khỏe – ngay cả khi chỉ cảm thấy hơi không khỏe.
Ứng dụng COVIDSafe cũng sẽ giúp giữ cho gia đình, bạn bè và cộng đồng COVIDSafe.
Chúng ta có duy trì COVIDsafe thành công hay không khi nới lỏng các lệnh hạn chế phụ thuộc vào chúng
ta – là cá nhân – nhận lãnh trách nhiệm và kết hợp cách sinh hoạt này vào cuộc sống hàng ngày của
chúng ta. Bất cứ khi nào rời khỏi nhà, quý vị hãy nghĩ về cách mình sẽ giữ an toàn cho bản thân, gia đình,
bạn bè và đồng nghiệp như thế nào.
Kế hoạch 3 bước giúp dân chúng Úc biết rõ hơn về những gì sẽ diễn ra trong những tháng tới. Đối với mỗi
lĩnh vực hạn chế chính, có ba bước chính từ vị trí hiện tại của chúng ta và điểm đến chúng ta mong muốn.
Các bước đầu tiên là thận trọng vì điều quan trọng là chúng ta không đi quá nhanh và đánh mất những gì
đã đạt được. Một số doanh nghiệp sẽ bắt đầu mở cửa trở lại khi chúng ta bắt đầu được phép tụ tập nhóm
lên đến 10 người trong nhà và trong cộng đồng. Các bước đầu tiên này sẽ giúp bắt đầu tái xây dựng nền
kinh tế của chúng ta, và đem lại nhiều cơ hội cho chúng ta gặp mặt gia đình và bạn bè.
Các bước thứ hai sẽ phát huy điều này với số lượng người tụ tập đông hơn và có thêm doanh nghiệp mở
cửa trở lại. Trong khi các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp để bảo đảm COVIDSafe, tất cả chúng ta
nên cảm thấy an toàn và tự tin làm một số điều chúng ta đã không được phép làm trong vài tháng qua. Một
số những việc có nguy cơ cao hơn sẽ vẫn bị hạn chế.
Các bước thứ ba bắt đầu thực hiện đầy đủ cách sinh sống và làm việc COVIDSafe dài hạn. Đây sẽ là 'điều
bình thường mới' của chúng ta trong khi vi-rút này vẫn là mối đe dọa. Các lệnh hạn chế sẽ được giảm
thiểu. Có thể tụ tập đến 100 người, đi lại giữa các tiểu bang, gia tăng hoạt động trong thể thao cộng đồng
và có thể đi New Zealand, sẽ phụ thuộc vào các cách thức sinh hoạt COVIDSafe toàn khắp. Một số lệnh
hạn chế, đối với những việc như đi du lịch quốc tế và tụ tập thật đông người, có thể sẽ vẫn không nới lỏng.
Nội các Toàn quốc sẽ thường xuyên xem xét tình hình tiến triển của chúng ta để chúng ta có thể tiến tới
một cách an toàn.
Nước Úc thế nào cũng có thêm các ca bệnh hoặc các đợt dịch bệnh bộc phát vì nới lỏng các lệnh hạn chế.
Kế hoạch này không phải là để quay trở lại cuộc sống của chúng ta thời trước COVID-19, mà là học cách
sinh sống COVIDSafe.
Nếu tất cả mọi người làm tròn phần của mình, chúng ta sẽ xây dựng nước Úc COVIDSafe, nơi cả cuộc sống
lẫn sinh kế đều được bảo vệ.
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