Пътна карта за Австралия в безопасност от
Щатите и териториите ще действат по различно време въз основа на местните условия
Националният кабинет ще прави преглед на напредъка на всеки три седмици

Първа стъпка

Втора стъпка

Трета стъпка

Безопасното от
премахване
на ограниченията започва с
физическо дистанциране и хигиена

Повечето фирми отварят отново за
бизнес с физическо дистанциране и
хигиена

Всички австралийци се завръщат на
работа с изискването за физическо
дистанциране и хигиена

Най много до

Събирания на най много

Събирания от най много

посетители у дома Ви

Събирания на най много

души извън дома

Работите от вкъщи ако то устройва Вас и
Вашия работодател
Отварят библиотеките общинските детски
площадки и тренировъчните лагери

души извън дома

Работите от вкъщи ако това устройва Вас и
Вашия работодател
Австралийците могат да правят още повече
неща на събирания от най много
души
• Фитнес салони

Австралийците могат по често

• Козметични салони

• Да пазаруват

• Кина театри или увеселителни паркове

• Да ходят на ресторанти и в кафенета

• Галерии и музеи

• На имотни продажби и търгове
• На местните детски площадки
• В откритите тренировъчни лагери
• Да пътуват в околността и региона

• Някои междущатски пътувания
При някои обстоятелства щатите и
териториите могат да разрешат по голям брой

души

Връщане на работното място
Ще се обмисли пътуването между Австралия
и Нова Зеландия до тихоокеанските острови
както и пътуването на чуждестранни студенти
Австралийците могат да правят още повече
неща на събирания от най много
души
• Площи с много кафенета и заведения за
бързо хранене в търговските центрове
• Сауни и закрити басейни
• Всички пътувания между австралийските
щатите и територии
При някои обстоятелства щатите и
териториите могат да разрешат по голям брой

Какво могат да направят австралийците за да превърнат това в успех
Лични отговорности
Поддържайте
физическа
дистанция от
м

Поддържайте
хигиена на
ръцете

Практикувай
те хигиена на
дихателната
система

Останете си
вкъщи
когато сте
болни

Изтеглете
приложението

Основи на здравето
Тестване основано
на целевите групи
от населението

Подобрена способност за
откриване на контакт с
потвърдени случаи

Реакция на местната
здравна система

Защита на уязвимите хора
Уязвимите хора трябва да продължат да си стоят у дома където това е възможно
Ограничено пътуване до отдалечени аборигенски общности и островите в Торесовия проток
Ограниченията свързани с грижите за възрастните хора са балансирани с необходимостта от
семеен и социален контакт

