Peta jalan menuju Australia yang COVIDSafe
Negara bagian dan wilayah akan bergerak pada waktu yang berbeda berdasarkan kondisi setempat
Kabinet Nasional akan meninjau kemajuan langkah setiap tiga minggu

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Pembukaan kembali yang aman
terhadap COVID dimulai dengan
menjaga jarak fisik & kebersihan

Kebanyakan bisnis dibuka kembali
dengan menjaga jarak fisik &
kebersihan

Semua orang Australia kembali
bekerja dengan menjaga jarak fisik
& kebersihan

Hingga 5 tamu ke rumah Anda

Pertemuan di luar rumah hingga 20 orang

Pertemuan hingga 100 orang

Pertemuan di luar rumah hingga 10 orang

Bekerja dari rumah jika sesuai untuk Anda dan
majikan Anda

Kembali ke tempat kerja

Bekerja dari rumah jika sesuai untuk Anda dan
majikan Anda
Perpustakaan, pusat komunitas, taman
bermain dan kamp pelatihan (boot camp)
dibuka
Orang Australia dapat melakukan lebih banyak:
• Berbelanja
• Restoran dan kafe

• Penjualan & lelang rumah
• Taman bermain lokal
• Kamp pelatihan di luar
• Perjalanan lokal dan regional

Orang Australia dapat melakukan lebih banyak
dalam kelompok hingga 20 orang:
• Pusat kebugaran (Gym)
• Layanan perawatan kecantikan
• Bioskop, teater dan taman hiburan
• Galeri dan museum
• Beberapa perjalanan antara negara bagian
Negara bagian dan wilayah mungkin akan
memperbolehkan jumlah orang yang lebih
banyak dalam keadaan tertentu

Mempertimbangkan perjalanan lintas Tasman,
Pulau Pasifik dan perjalanan siswa
internasional
Orang Australia dapat melakukan lebih banyak
dalam kelompok hingga 100 orang:
• Pusat jajanan serba ada (food court)
• Sauna dan rumah pemandian
• Semua perjalanan antar negara bagian
Negara bagian dan wilayah mungkin akan
memperbolehkan jumlah orang yang lebih
banyak dalam keadaan tertentu

Apa yang dapat dilakukan orang Australia supaya berhasil
Tanggung jawab pribadi
Pertahankan
jarak fisik 1,5
m

Pertahankan
kebersihan
tangan

Lakukan
kebersihan
pernafasan

Tinggal di
rumah jika
sakit

Unduh aplikasi
COVIDSafe

Dasar-dasar kesehatan
Pengujian untuk
populasi tertentu

Peningkatan kemampuan untuk
mendeteksi kontak dengan
kasus yang dikonfirmasi

Respons sistem
kesehatan lokal

Lindungi orang yang rentan
Sebaiknya orang yang rentan tetap tinggal di rumah jika memungkinkan
Perjalanan terbatas ke komunitas terpencil dan komunitas Aborigin dan Kepulauan Torres Strait

Pembatasan Perawatan Lansia (Aged Care) diimbangi dengan kebutuhan untuk kontak dengan
keluarga dan kontak sosial

