خريطة الطريق إلى  COVIDSafeأستراليا
ستتحرك الواليات واألقاليم في أوقات مختلفة بنا ًء على الظروف المحلية
وسيراجع مجلس الوزراء الوطني التقدم المحرز كل ثالثة أسابيع

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

يبدأ إعادة الفتح اآلمن لـ Covid

يعاد فتح معظم األعمال التجارية مع االبتعاد
الجسدي والنظافة الصحية

يعود جميع األستراليين للعمل مع اإلبتعاد الجسدي
والنظافة الصحية

من خالل االبتعاد الجسدي والنظافة الصحية

ما يصل إلى  5زائرين الى منزلك

تصل التجمعات إلى  20شخص خارج المنزل

تصل التجمعات الى  100شخص

تصل التجمعات إلى  10أشخاص خارج المنزل

العمل من المنزل إذا كان ذلك مناسبا ً لك ولصاحب العمل

العودة الى مكان العمل

العمل من البيت إذا كان ذلك مناسبا ً لك ولصاحب عملك

يمكن لألستراليين عمل المزيد في تجمعات تصل إلى :20

تفتح المكتبات ومراكز المجتمع ومالعب األطفال ومخيمات
التدريب.
يمكن لألستراليين القيام بالمزيد من :

• التسوق
• المطاعم والمقاهي
• بيع المنازل والمزادات
• مالعب محلية
•

معسكرات التدريب في الهواء الطلق

•

السفر المحلي واإلقليمي

•

صاالت رياضية

• معالجو التجميل
• دور السينما أو المسارح أو المتنزهات

• صاالت العرض والمتاحف
• بعض السفر بين الواليات

الوضع في االعتبار السفر عبر جزيرة تاسمان وجزيرة المحيط
الهادئ وسفر الطالب الدوليين
يمكن لألستراليين عمل المزيد في تجمعات تصل إلى :100
• ساحات الطعام
• حمامات البخار والحمامات

• جميع الرحالت بين الواليات

قد تسمح الواليات واألقاليم بأعداد أكبر في بعض الظروف
قد تسمح الواليات واألقاليم بأعداد أكبر في بعض الظروف

ما يمكن أن يفعله األستراليون لعمل ذلك نجاحا ً
المسئوليات الشخصية
حافظ على  1.5متر
من االبتعاد الجسدي

المحافظة على
نظافة األيدي

تدرب على
النظافة التنفسية

ابقَ في البيت اذا
كنت مريضا ً

قم بتنزيل تطبيق
COVIDSafe

أسس الصحة

االعتماد على اختبار
السكان

قدرة محسنة على اكتشاف
االتصال بالحاالت المؤكدة

حماية األشخاص الضعفاء
يجب على األشخاص الضعفاء االستمرار في البقاء في منازلهم حيثما أمكن
السفر محدود إلى المجتمعات النائية والسكان األصليين وجزر مضيق توريس
يتم توازن القيود على رعاية المسنين مع االحتياج لألسرة والتواصل االجتماعي

استجابة نظام الصحة
المحلي

