Ուղեցույց COVIDSafe Ավստրալիայի համար
Նահանգները և տարածքները տարբեր ժամանակահատվածներում կգործեն՝ ելնելով տեղական պայմաններից
Ազգային կառավարությունը կվերանայի փուլային առաջընթացը յուրաքանչյուր երեք շաբաթը մեկ

Փուլ 1

Փուլ 2

Փուլ 3

COVID-ից անվտանգ վերաբացումը
սկսվում է ֆիզիկական
հեռավորության և հիգիենայի
պահպանմամբ

Բիզնեսների մեծ մասը
վերաբացվում են ֆիզիկական
հեռավորության և հիգիենայի
պահպանմամբ

Բոլոր ավստրալացիները
վերադառնում են աշխատանքի
ֆիզիկական հեռավորության և
հիգիենայի

Մինչև 5 այցելուներ ձեր տանը

Մինչև 10 հոգանոց հավաքույթներ տնից
դուրս
Աշխատեք տնից, եթե դա հարմար է ձեր և
ձեր գործատուի համար
Բացվելու են գրադարանները, համայնքային
կենտրոնները, խաղահրապարակները և
խմբային մարզումները

Մինչև 20 հոգանոց հավաքույթներ տնից
դուրս
Աշխատեք տնից, եթե դա հարմար է ձեր և
ձեր գործատուի համար
Ավստրալացիները կարող են նույնիսկ
ավելին անել մինչև 20 հոգանոց
հավաքույթներով.

Մինչև 100 հոգանոց հավաքույթներ

Վերադարձ աշխատավայր
Նկատի առեք ճամփորդություններ դեպի
Թազմանիա, Փասիֆիկ կղզի և միջազգային
ուսանողների ճամփորդություններ

• Մարզասրահներ

Ավստրալացիները կարող են նույնիսկ
ավելին անել մինչև 100 հոգանոց
հավաքույթներով.

Ավստրալացիները կարող են ավելին անել.

• Դիմահարդարներ

• Սննդի սպասարկման վայրեր

• Գնումներ

• Կինոթատրոններ, թատրոններ կամ
զվարճանքի պուրակներ

• Շոգեբաղնիքներ և հանրային բաղնիքներ

• Ռեստորաններ և սրճարաններ
• Տների վաճառք և աճուրդներ

• Պատկերասրահներ և թանգարաններ

• Տեղական խաղահրապարակներ

• Որոշ միջնահանգային ճամփորդություններ

• Բացօթյան խմբային մարզումներ

Նահանգները և տարածքները կարող են
թույլատրել ավելի մեծ թվով հավաքույթներ
որոշ հանգամանքներում

• Տեղական և տարածաշրջանային
ճամփորդություններ

• Բոլոր միջնահանգային
ճամփորդություններ
Նահանգները և տարածքները կարող են
թույլատրել ավելի մեծ թվով հավաքույթներ
որոշ հանգամանքներում

Ինչ կարող են անել ավստրալացիները
հաջողության հասնելու համար
Անձնական պատրավորություններ
Պահպանել
1.5 մետր
հեռավորությո
ւն

Պահպանել
ձեռքերի
հիգիենա

Պահպանել
շնչառական
հիգիենա

Մնացեք
տանը, եթե
հիվանդ եք

Ներբեռնեք
COVIDSafe
ծրագիրը

Առողջապահական հիմունքներ
Բնակչության
թեստավորում

Բարելավված կարողություն՝
հայտնաբերելու հաստատված
հիվանդության դեպքերի հետ
շփում ունեցած անձանց

Տեղական
առողջապահական
համակարգի պատասխան
գործողություններ

Պաշտպանել խոցելի անձանց
Խոցելի անձինք պետք է շարունակեն մնալ տանը, եթե հնարավոր է
Սահմանափակ ճամփորդություններ դեպի հեռավոր և տեղաբնիկների համայնքներ և Տորես նեղուցի կղզիների
համայնքներ
Տարեցների խնամքի սահմանափակումներ՝ համաձայնեցված ընտանեկան և սոցիալական շփումների
անհրաժեշտության հետ

