Lộ trình để nước Úc đạt COVIDSafe
Các tiểu bang vàlãnh thổ sẽ thực hiện vào các thời điểm khác nhau dựa trên các điều kiện của từng tiểu bang vàlãnh thổ
Nội các Toàn quốc sẽ xem xét tiến triển của từng bước mỗi ba tuần

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bắt đầu tái hoạt động theo cách an
toàn đối với COVID bằng biện
pháp duy trì khoảng cách đối với
người khác & vệ sinh sạch sẽ

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ hoạt
động trở lại kèm biện pháp duy trì
khoảng cách đối với người khác &
vệ sinh sạch sẽ

Tất cả người Úc đi làm trở lại kèm
biện pháp duy trì khoảng cách đối
với người khác & vệ sinh sạch sẽ

Tối đa 5 khách đến nhàquývị

Tụ tập tối đa 20 bên ngoài nhà

Tụ tập tối đa 100 người

Tụ tập tối đa 10 người bên ngoài nhà

Làm việc ở nhà nếu thuận tiện cho quý vị và
người chủ

Quay trở lại nơi làm việc

Làm việc ở nhà nếu thuận tiện cho quý vị và
người chủ
Thư viện, sân chơi, trung tâm cộng đồng và
trại mở cửa

Người Úc có thể làm nhiều việc hơn khi có
thể tụ tập lên tới 20 người:

Xem xét việc đi du lịch băng qua Tasman, du
lịch đảo Thái Bình Dương và du học sinh

• Phòng tập thể dục dụng cụ

Người Úc có thể làm nhiều việc hơn khi có
thể tụ tập lên tới 100 người:

Người Úc có thể làm nhiều việc hơn:

• Trị liệu làm đẹp

• Khu vực ẩm thực

• Mua sắm

• Rạp chiếu phim, nhàhát hoặc công viên
giải trí

• Phòng tắm hơi và nhà tắm

• Nhàhàng vàquán càphê

• Bán & đấu giánhà
• Sân chơi trong vùng
• Các trại ngoài trời
• Đi lại trong vùng vàkhu vực xa

• Phòng trưng bày và bảo tàng viện
• Đi liên tiểu bang phần nào
Các tiểu bang và lãnh thổ có thể cho phép số
lượng người đông hơn trong một số trường
hợp

• Đi lại tự do giữa các tiểu bang

Các tiểu bang và lãnh thổ có thể cho phép số
lượng người đông hơn trong một số trường
hợp

Người Úc có thể làm gì để đạt được thành công
Trách nhiệm cánhân
Duy trì
khoảng cách
1,5m đối với
người khác

Giữ vệ sinh
khi ho, hắt
hơi

Giữ tay
sạch sẽ

Ở nhàkhi bị
bệnh/ốm

Tải xuống ứng
dụng COVIDSafe

Các yếu tố y tế cơ bản
Xét nghiệm
dân chúng

Tăng cường khả năng truy tìm
lần tiếp xúc với những người
đã xác nhận bị bệnh

Biện pháp ứng phó
của hệ thống y tế
địa phương

Bảo vệ những người dễ bị nhiễm bệnh
Những người dễ bị nhiễm bệnh nên tiếp tục ở nhà nếu có thể
Hạn chế đi lại đến các cộng đồng vùng hẻo lánh và Thổ dân và dân đảo Torres Strait
Các biện pháp hạn chế tại cư xá cao niên quân bình nhu cầu tiếp xúc với thân nhân và
người khác

