نقشه راه برای یک استرالیای
ایالت ها و تریتوری ها بر اساس شرایط محلی در زمان های مختلف حرکت خواهند کرد
کابینه ملی هر سه هفته پیشرفت مرحله ای را بررسی می کند

مرحله 1

مرحله 2

با فاصله گیری
بازگشایی ایمن
بدنی و بهداشت آغاز می شود

بسیاری از کسب و کارها با با فاصله گیری بدنی و
بهداشت بازگشایی می شوند

حداکثر  5بازدید کننده از خانه شما
گردهمایی حداکثر  10نفر در خارج از خانه
اگر برای شما و کارفرمای شما مناسب است ،از خانه کار کنید
كتابخانه ها ،زمین های بازی جامعه محلی و گروه های تربیت
) باز است
بدنی (
استرالیایی ها می توانند کارهای بیشتری انجام دهند:
• خرید كردن
• رستوران ها و کافه ها
• فروش و حراج های خانه
• زمین های بازی محلی
• گروه های تربیت بدنی در فضای باز
• سفر محلی و منطقه ای

مرحله 3
تمام استرالیایی ها با با فاصله گیری بدنی و
بهداشت به سرکار برمی گردند

گردهمایی حداکثر  20نفر در خارج از خانه

گردهمایی حداکثر  100نفر

اگر برای شما و کارفرمای شما مناسب باشد ،از خانه کار کنید

بازگشت به محل کار

استرالیایی ها می توانند در مجامع حداکثر  20نفر فعالیت
بیشتری انجام دهند:

سفر در میسر تاسمان  ،سفر جزیره اقیانوس آرام و سفر
دانشجویان بین المللی را در نظر بگیرید

• سالن های ورزشی

استرالیایی ها می توانند حتی در گردهمایی حداکثر  100نفر
کارهای بیشتری انجام دهند:

• متخصصین زیبایی
•

سینما  ،تئاتر یا پارک تفریحی

• گالری ها و موزه ها
• برخی سفرهای بین ایالتی
ایاالت و تریتوری ها در برخی شرایط ممکن است به تعداد
بیشتری اجازه دهند

• رستوران های مراکز خرید (فود کورت)
• سونا و حمام
• همه سفرهای بین ایالتی
ایاالت و تریتوری ها در برخی شرایط ممکن است به تعداد
بیشتری اجازه دهند

استرالیایی ها چکاری می توانند برای موفقیت در این امر انجام دهند
مسئولیت های شخصی
 1.5متر فاصله
بدنی را حفظ کنید

بهداشت دست را
حفظ کنید

بهداشت تنفسی
را عمل کنید

وقتی مریض
هستید ،در خانه
بمانید

اپ
بارگیری کنید

را

پایه های بهداشتی
تست کردن بر محور
جمعیت

افزایش توانایی برای مشخص کردن تماس با
موارد تائید شده

از افراد آسیب پذیر مراقبت کنید
افراد آسیب پذیر باید در جایی که ممکن است به ماندن در خانه ادامه دهند
مسافرت محدود به جوامع دورافتاده و بومی و تنگه جزایر تورس
محدودیت های مراقبت از سالمند متعادل با نیاز به تماس خانوادگی و اجتماعی

پاسخ سیستم بهداشت محلی

