ઓસ્રે ક્ષલયા તરફ આગળ વધવાની યોજના

ુ ાર જુદા-જુદા સમયે આગળ વધશે
રાજ્યો અને પ્રદે શો સ્થાનનક પરરસ્સ્થનતઓ અનસ
રાષ્ટ્રીય મંત્રીમંડળ દર ત્રણ અઠવારડયે જેતે પગલાંની પ્રગનતની સનમિા કરશે

પગલ ું ૧

પગલ ું ૨

પગલ ું ૩

શારીરરક અંતર જાળવી રાખી અને
સ્વચ્છતા સાથે
થી સરુ ક્ષિત રહી
ુ :ખોલવાની શરૂઆત થશે
પન

શારીરરક અંતર જાળવી રાખીને અને
સ્વચ્છતા સાથે મોટાભાગના ધંધા ફરીથી
ખ ૂલશે

શારીરરક અંતર જાળવી રાખીને અને
સ્વચ્છતા સાથે ઓસ્રે ક્ષલયાના તમામ લોકો
કામે પાછા ફરશે

તમારા ઘરે વધમાું વધ ૫ મલાકાતીઓ આવી શકે

ઘરની બહાર વધમાું વધ ૨૦ લોકો ભેગા થઇ શકે

વધમાું વધ ૧૦૦ માણસો ભેગા થઇ શકે છે

ઘરની બહાર વધમાું વધ ૧૦ લોકો ભેગા થઇ શકે

જો તમારા અને તમારા નોકરીદાતા માટે શક્ય હોય
તો ઘરે થી કામ કરો

કાયયસ્થળ પર પાછા ફરો

જો તમારા અને તમારા નોકરીદાતા માટે શક્ય હોય
તો ઘરે થી કામ કરો
પસ્તકાલયો, સમદાય કેન્દ્રો મેદાનો અને શશબબરો
શરૂ થશે
ઓસ્રેબલયાના લોકો વધ કરી શકશે
• ખરીદી

• ભોજનાલયો અને કાફે
• ઘરન ું વેચાણ અને હરાજી
• સ્થાશનક મેદાનો
• ખલ્લામાું થતી શશબબરો
• સ્થાશનક અને પ્રાદે શશક મસાફરી

ઓસ્રેબલયાના લોકો વધમાું વધ ૨૦ વ્યક્તતઓના
જૂથમાું હજ વધ કરી શકશે

ક્રોસ-તાસ્માન, પેશસકફક ટાપ અને આંતરરાષ્ટ્રીય
શવદ્યાથીઓની મસાફરી પર શવચાર કરો

• વ્યાયામશાળા

વધમાું વધ ૧૦૦ વ્યક્તતઓના જૂથમાું
ઓસ્રેબલયાનાું લોકો હજ વધ કરી શકશે

• સૌંદયય બચકકત્સકો

• ફૂડ કોટય

• ચલબચત્રો, નાટકો અથવા મનોરું જનના ઉદ્યાનો

• બાષ્ટ્પસ્નાન અને સ્નાનાગૃહો

• પ્રદશયનો અને સુંગ્રહાલયો

• બધી આંતરરાજ્ય મસાફરી

• કેટલીક આંતરરાજ્ય મસાફરી

અમક સુંજોગોમાું રાજ્યો અને પ્રદે શો મોટી સુંખ્યાની
મુંજૂરી આપી શકે છે

અમક સુંજોગોમાું રાજ્યો અને પ્રદે શો મોટી સુંખ્યાની
મુંજૂરી આપી શકે છે

આને સફળ બનાવવા માટે ઓસ્રે ક્ષલયાના લોકો શ ંુ કરી શકે છે
વ્યસ્તતગત જવાબદારીઓ
૧.૫ મીટરન ંુ
શારીરરક અંતર
જાળવવ ંુ

હાથની
સ્વચ્છતા
જાળવવી

શ્વસનમાં
સ્વચ્છતા
જાળવવી

માંદા હોય, તો
ઘરે રહવ ંુ

એપ
ફોનમાં નાંખી લેવી

આરોગ્યના પાયા
વસ્તી આધારરત
ચકાસણી

પષ્ુ ષ્ટ્ટ થયેલ રકસ્સાઓના સંપકક માં
આવેલાઓને શોધવાની િમતામાં
વધારો

સ્થાનનક આરોગ્ય
વ્યવસ્થાનો પ્રનતભાવ

નબળા લોકોન ંુ રિણ કરવ ંુ
નબળા લોકોએ શક્ય હોય તયાં ઘરે જ રહેવ ંુ જોઇએ

ુ ા રહેવાસીઓની વસ્તી તરફ મસ
ુ ાફરી પર પ્રનતબંધ
અંતરરયાળ નવસ્તારો અને આરદવાસી અને ટોરસ સ્રેટ ટાપન

ુ
વ ૃદ્ધ સંભાળ નનયંત્રણો અને કુ ટંુ બ અને સમાજજક સંપકક ની જરૂરરયાત વચ્ચે સંતલન

