ለአውስትራሊያ

መደብ ማሳያ

የአስተዳደር ግዛቲችና ተሪቶሪዎች እንደ አካባቢ ሁኔታዎች በተለያዩ ጊዜያት የአገር አቀፍ ሚኒስተሮች ምክር ቤት በየሁለት ሳምንት
ያለውን የመሻሻል ደረጃ ይገመግማል

እርምጃ
የ

እርምጃ

እንደገና መከፈት የሚጀምረው
ከአካል እርቀትና ንጽህና ሃይጂን ጋር ነው

በቤትዎ እስከ

ጎብኝዎች

ከቤት ውጭ ለመሰብሰብ እስከ

ብዙዎች የንግድ ሥራዎች እንደገና የሚከፈቱት
ከአካል እርቀትና ሃይጂን ጋር ነው

ከቤት ውጭ እስከ
ሰዎች

እርምጃ

ሆኖ መሰብሰብ

ከአካል እርቀትና ንጽህና ሃይጂን ጋር
አውስትራሊያኖች ወደ ሥራ መመለስ

እስከ

መሰባሰብ

ለርስዎና ለሥራ ቀጣሪዎ ተግባራዊ ከሆነ ከቤት መሥራት

ወደ ሥራ ቦታ መመለስ

ለርስዎና ለሥራ ቀጣሪዎ ተግባራዊ ከሆነ ከቤት መሥራት

አውስትራሊያኖች እስከ

ቤተመጽሓፍት፤ በማህበረሰብ ማእከላት የመጫወቻ መስኮችና
በቡድን ኣካል እንቅስቃሴ ማካሄጃ ቦታ ይከፈታል

የሚችሉት

ታስማንን ማቋረጥ
፤ ፓሲፊች ኣይላንድ
ጕዞ እና የዓለም አቀፍ የተማሪን ጕዞ ግምት ውስጥ ማስገባት

አውስትራሊያኖች በበለጠ ማድረግ የሚችሉት
• እቃ ሸመታ
• ረስቶራንቶችና ካፌዎች
• የቤት ሽያጮችና ጨረታዎች
• የአካባቢ መጫወቻ መስክ
• ከቤት ውጭ በቡድን አካል እንቅስቃሴ
• የአካባቢና ክልላዊ ግዛት ጉዞ

ሆነው በበለጠ መሰብሰብ

• በጂምላስቲክ

አውስትራሊያኖች እስከ
የሚችሉት

• በቁንጅና ህክምና ሳሎን

• በምግብ ስፍራዎች

• ሲኒማዎች፤ ቲያትሮች ወይም በመደሰቻ መናፈሻ ቦታዎች

• በሳውና እና ገላ መታጠቢያ ቤቶች

• የስእል አዳራሾች እና ቤተ መዘክሮች

• በሁሉም የአስተዳደር ግዛት ውስጥ መጓዝ

• በአንዳንድ አስተዳደር ግዛት ላይ መጓዝ
አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶሪዎች በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ
የበለጠ ቁጥርን ሊፈቅዱ ይችሉ ይሆናል

ሆነው በበለጠ መሰብሰብ

አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶሪዎች በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ
የበለጠ ቁጥርን ሊፈቅዱ ይችሉ ይሆናል

ይህን ውጤታማ እንዲሆን አውስትራሊያኖች ምን ማድረግ ይችላሉ
ግላዊ የሆኑ ሃላፊነቶች
የ
ሜትር አካላዊ
እርቀትን መጠበቅ

የእጅ ንጽህና ሃይጅን
መጠበቅ

ለትንፋሽ የሆኑ
ንጽሕና ሃይጅንን
ማካሄድ

ሲታመሙ ቤት
ውስጥ መቆየት

የ
ተጭኖ ማስገባት

መሰረት ጤና
በህዝብ ላይ ያተኮረ ምርምራ

ከታወቀ ጕዳዮች ጋር የተካሄደን ንክኪ የመለየት
አቅም ማጠናከር

የአካባቢ ጤና አሰራር ዘዴ ምላሽ

በአደጋ ለተጋለጡ ሰዎች መከላከል
ለአደጋ የተጋለጡ ሰዎች ከተቻለ ቤት ውስጥ መቆየቱን መቀጠል አለባቸው። ወደ ገጠር በርሀ መሄድን ማገድ፤ እንዲሁም
ለአቦርጂናልና ቶረስ ስትሬት አይላንደር ማህበረሰባት፤ ለእድሜ ሽማግሌ የሚሰጥን እንክብካቤ እገዳዎች በማድረግ በቤተሰብና
ማሕበራዊ ግንኙነት ሚዛናዊ በማድረግ ማስተካከል

