COVIDSafe अष्ट्रेलियाको मागणदशणन
राज्य र क्षेत्रहरुिे स्थालनय अवस्था अनुकुि फरक फरक समयमा सनेछ
रालष्ट्रय क्यालबनेटिे हरेक लत हप्तामा चरर् प्रगलत सलमक्षा गनेछ

चरण १

चरण २

COVID safe शारीररक दुरी र स्वच्छताको साथ

प्रायजसो व्यवशायहरु शारीररक दुरी र स्वच्छताको
साथ

पुनः खोल्न सुरु हुनेछ

पुनः खोल्न सुरु हुनेछ

चरण ३
सम्पूर्ण अष्ट्रेलियाबासीहरु शारीररक दुरी र
स्वच्छताको साथ काम फकण नेछ

अत्याधिक ५ जना सम्म तपाईको घरमा भेटघाट गने

घरबाधिर अत्याधिक २० जना सम्म जमघट िुने

१०० जना सम्म जमघट िुने

घरबाधिर अत्याधिक १० जना सम्म जमघट िुने

यधि तपाई र तपाईको रोजगारिातालाई धमल्िछ भने घरै बाट काम गने

काम फकन ने

यधि तपाई र तपाईको रोजगारिातालाई धमल्िछ भने घरै बाट काम गने

अष्ट्रेधलयाबासीले अत्याधिक २० जना सम्म जमघट गिान धनम्न गनन
सक्नेछन:्

तासमान-पारर, प्याधशधफक आईल्याण्ड यािा र धविेशी धवद्याथीिरुको
यािाको लाधग धवचार गने

• व्यायाम

अष्ट्रेधलयाबासीले अत्याधिक १०० जना सम्म जमघट गिान धनम्न गनन
सक्नेछन:्

पस्ु तकालय, सामिु ाधयक के न्िरिरु, खेल्ने चौरिरु र बुट क्याम्प खल्ु ने
अष्ट्रेधलयाबासीले धनम्न गनन सक्नेछन:्
• धकनमेल

• सौन्ियन धचधकत्सा

• रे ष्टुरेन्टस् र क्याफे िरु

• धसनेमािरु, धथयाटरिरु वा मनोरञ्जन पाकन िरु

• घर बेच्ने र धललामी

• ग्यालरीिरु र संग्रिालयिरु

• स्थाधनय खेलमैिानिरु

• के धि अन्तर राज्य यािा

• बाधिरको बटु क्याम्पिरु
• स्थाधनय र क्षेधिय यािा

के धि पररधस्थतीिरुमा राज्य र प्रिेशिरुले ठूलो संख्याको लाधग पधन
अनमु धत धिन सक्नेछन्

• फुट कोटनिरु (छररतो खाजा/खान खाने स्थान)
• साउना र स्नान गृििरु
• अन्तर राज्य यािा
के धि पररधस्थतीिरुमा राज्य र प्रिेशिरुले ठूलो संख्याको लाधग पधन
अनमु धत धिन सक्नेछन्

यसिाई सफि बनाउनकोिालग अष्ट्रेलियाबासीहरुिे के गनण सक्दछन्
व्यलिगत लजम्मेवारी
१.५ लमटरको शारीररक
दुरी कायम गने

हातको स्वच्छता
कायम गने

स्वासप्रस्वासको
स्वच्छताको
अभ्यास

लबरामी हुुँदा
घरमै बस्ने

COVIDSafe app
डाउनिोड गने

स्वास््य आधारलशिा
जनसख्
ं यामा आधाररत
पररक्षर्

लनश्चय भएमा मालमिाहरुिाई पत्ता िगाउन सक्ने
क्षमता बृद्धी गने

कमजोर मालनसहरुिाई रक्षा गनणहु ोस्
कमजोर मालनसहरु जहाुँ सम्म सभ
ं व हुन्छ घरमै बस्नहु ोिा

टाढा(दुगणम) र ओवरलजनि र टोरे स ष्ट्रेट आईल्याण्ड समुदायमा यात्र गनण प्रलतबन्ध
बृद्ध हेरचाह प्रलतबन्धहरु पररवार र सामालजक सम्पकण को िालग आवश्यकता अनुसार सन्तुलिकरर्

स्थालनय स्वास््य
प्रर्ािीको प्रलतकृया

