Безпечне святкування новорічного і різдвяного сезону під час COVID-19
З наближенням новорічного і різдвяного сезону важливо святкувати безпечно, щоб зменшити
поширення COVID-19 і забезпечити безпеку ваших друзів, сім'ї і суспільства.
Відвідування громадських заходів
Якщо ви відвідуєте громадський захід або свято, не забувайте триматися на відстані 1,5 метра
від інших людей. Регулярно мийте руки з милом і водою або дезінфекційним засобом для рук.
Уникайте рукостискань, обіймів і поцілунків з людьми, з якими ви не живете.
Принесіть з собою їжу і напої і уникайте торкатися поверхонь, що часто використовуються. Не
використовуйте предмети загального користування, такі як приладдя для сервірування.
Принесіть свої одноразові столові прибори і викиньте їх після заходу.
Проведення урочистості
Якщо ви влаштовуєте свято, зверніться до місцевої адміністрацію штату або території за
консультацією щодо максимальної кількості людей, яким дозволено бути присутнім на святі.
При можливості, намагайтеся, щоб ваш список гостей був невеликим, і переконайтеся, що ви
отримаєте контактну інформацію від всіх гостей.
Уникайте проведення великих заходів в переповнених приміщеннях. Ви можете зменшити
поширення COVID-19, проводячи заходи не в приміщеннях, а на відкритому повітрі.
Заохочуйте гостей приносити з собою їжу і напої і уникайте шведського столу або спільного
використання посуду. Використовуйте окремі точки входу і виходу, щоб допомогти людям
триматися на відстані від інших. Регулярно очищайте часто використовувані поверхні
дезінфекційним засобом.
Планування святкових заходів
Уникайте великих накопичень людей у торгових центрах, робіть покупки заздалегідь, через
Інтернет або за допомогою варіантів отримання замовлення у безконтактному режимі.
Якщо ваша сім'я або друзі знаходяться у групі ризику або вразливі, подумайте про те, щоб
влаштувати віртуальне свято. Спілкуйтеся з друзями та сім'єю телефоном або за допомогою
відеозв'язку.
Завантажте додаток COVIDSafe, якщо ви ще цього не зробили. Додаток допомагає працівникам
органів охорони здоров'я, прискорюючи процес оповіщення людей, які контактували з кимось,
хто захворів на коронавірус.
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Уникайте громадських заходів, якщо ви хворі
Якщо ви погано себе почуваєте, не влаштовуйте і не відвідуйте громадських заходів. Якщо у вас
застуда або симптоми схожі на грип, вам слід пройти тестування на COVID-19. Ви повинні
залишатися вдома і ізолюватися до тих пір, поки не отримаєте результати, як правило,
протягом 2 днів.
Тестування доступне для всіх жителів Австралії, навіть якщо ви не є громадянином або
резидентом Австралії. Сюди входять особи, які не мають картки Medicare, іноземні туристи і
студенти, робочі іммігранти та особи, які звернулися за притулком.
Ваші результати не вплинуть на ваш візовий статус.
Подорожі у період свят
Якщо ви плануєте подорож до іншого штату на період цих свят, ознайомтеся з чинними
обмеженнями на пересування у місці призначення. Не подорожуйте, якщо ви погано себе
почуваєте.
Додаткова інформація про COVID-19
Важливо залишатися в курсі подій через офіційні джерела. Відвідайте сайт health.gov.au або
зателефонуйте до Національної служби допомоги з коронавірусу за номером 1800 020 080. Для
отримання послуг з письмового та усного перекладу зателефонуйте за номером 131 450.
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