ایک

ر
آسٹیلیا تک سفر ےک لی نقشہ

سٹیٹس اور ٹیریٹریز ،اپنے مقامی حاالت پر منحصر ،مختلف اوقات پر مراحل شروع کریں گے
قومی کابینہ ہر تین ہفتے بعد مراحل کی پیش رفت پر نظرثانی کرے گی

مرحلہ 1

مرحلہ 2

مرحلہ 3

کے لیے احتیاط کرتے ہوئے،
مقامات دوبارہ کھل رہے ہیں اور لوگوں سے
فاصلے اور حفظان صحت کے اصول واجب ہیں

بیشتر کاروبار دوبارہ کھل رہے ہیں اور لوگوں
سے فاصلے اور حفظان صحت کے اصول
واجب ہیں

سب آسٹریلین باشندوں کی کام پر واپسی جبکہ
لوگوں سے فاصلے اور حفظان صحت کے
اصول واجب ہیں

آپ کے گھر میں  5افراد تک ملنے آ سکتے ہیں

گھر سے باہر  20افراد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں

 100افراد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں

گھر سے باہر  10افراد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں

اگر آپ اور آپکے آجر کے لیے یہ موزوں ہو تو
گھر سے کام کریں

کام کے مقام پر واپسی

اگر آپ اور آپکے آجر کے لیے یہ موزوں ہو تو
گھر سے کام کریں
الئبریریاں ،کمیونٹی سنٹر ،کھیل کے میدان اور
ﹸبوٹ کیمپس کھل رہے ہیں

آسٹریلیا کے باشندے اب یہ زیادہ کر سکتے ہیں:
• خریداری
• ریستوران اور کیفے میں جانا
• مکانوں کی فروخت اور نیالمی
• مقامی کھیل کے میدانوں کا استعمال
• کھلی فضا میں ﹸبوٹ کیمپس
• مقامی اور ریجنل سفر

 20تک کی تعداد میں اکٹھے ہو کر آسٹریلین اور
بھی زیادہ یہاں جا سکتے ہیں:
• جم
• بیوٹی تھراپسٹ
• سینما ،تھیٹر یا تفریحی پارک
• گیلریاں اور میوزیم
• سٹیٹس کے درمیان کچھ سفر
بعض حاالت میں سٹیٹس اور ٹیریٹریز اس سے
زیادہ بڑی تعداد کی اجازت دے سکتے ہیں۔

تسمان سمندر کے پار سفر ،پیسیفک جزائر کے
سفر اور بین االقوامی طالبعلموں کے سفر پر غور۔
 100تک کی تعداد میں اکٹھے ہو کر آسٹریلین اور
بھی زیادہ ان چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں:
• فوڈ کورٹ
اور باتھ ہاؤس
•
• سٹیٹس کے درمیان تمام سفر
بعض حاالت میں سٹیٹس اور ٹیریٹریز اس سے
زیادہ بڑی تعداد کی اجازت دے سکتے ہیں۔

اس سلسلے کو کامیاب بنانے کے لیے آسٹریلیا کے باشندے کیا کر سکتے ہیں
ذاتی ذمہ داریاں
دوسرے لوگوں سے
 1.5میٹر تک کا
فاصلہ برقرار رکھیں

ہاتھوں کی صفائی
برقرار رکھیں

نظام تنفّس کے
لیے حفظان
صحت پر عمل
کریں

بیماری کی
صورت میں گھر
میں رہیں

ایپ
ڈاؤن لوڈ کریں

صحت کے ادارے
آبادی کے مخصوص
گروہوں کی ٹیسٹنگ

تصدیق شدہ کیسوں سے واسطہ
دریافت کرنے کی زیادہ اہلیت

مقامی نظام صحت کے
جوابی اقدامات

زیادہ خطرے سے دوچار لوگوں کی حفاظت

جہاں ممکن ہو ،زیادہ خطرے سے دوچار لوگوں کو گھر میں رہنا جاری رکھنا چاہیے
دور دراز عالقوں اور ایبوریجنل اور ٹورس سٹریٹ آئی لینڈ کمیونٹیوں کے سفر پر پابندیاں
بوڑھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے پابندیاں جنہیں اہلخانہ اور معاشرے سے تعلق کی ضرورت کے لحاظ سے
متوازن رکھا جائے گا۔

