ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و دﯾﮕران در ﻣﻘﺎﺑل وﯾروس ﮐروﻧﺎ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﭼﮫ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ؟
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ
ﺑﮫ روﻧﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﯾﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﭼﮕﻮﻧﮫ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و دورھﻤﯽ ھﺎ اﯾﻤﻦ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ:
ﮐووﯾد 19-از راه ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣردم ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود .در
ھرﮔوﻧﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ )دورھﻣﯽ ﮔروھﯽ از ﻣردم( رﻋﺎﯾت
ﻣوارد زﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
•
•
•

•

رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗر ﺑﯾن اﻓراد
رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت دﺳت ھﺎ
رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت ﺗﻧﻔﺳﯽ )در داﺧل ﺑﺎزوی ﺧود ﯾﺎ
در داﺧل ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﮐﻧﯾد
و ﺣﺗﻣﺎ ﺑﻌد از آن دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد(
ﺗﻣﯾز ﮐردن و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﮑرر ﻣﺣﯾط اطراف

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ردﯾﺎﺑﯽ اﻓرادی ﮐﮫ
ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-در ﺗﻣﺎس ﺑوده اﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 COVIDSafeرا ﺑر روی ﮔوﺷﯽ ﺧود داﻧﻠود ﮐﻧﯾد

ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن دﯾﮕران و ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺗﺎﺳﻣﺎﻧﯾﺎ
در ﻣﺳﯾر ﺑﮭﺑودی ،ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر
درﺳت اداﻣﮫ دھﯾم
از ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
وﺟود دارد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
ﻣرﺗﺑﺎ ً دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد

ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑﯾرون از ﻣﻧزل ھﺳﺗﯾد
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد

درﺻورت ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
در ﺻورت داﺷﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋم
ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﯾﺎ آﻧﻘوﻻﻧزا ﺗﺳت
ﮐووﯾد 19-ﺑدھﯾد.

www.coronavirus.tas.gov.au
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ﺑﮫ اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد
و از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد ،و در ﺻورت
ﺑﯾرون آﻣدن اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﻧد.
اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺷﺎﻣل اﻓراد زﯾر ﻣﯽ ﺷود:
•

•
•
•
•

ﻣردﻣﺎن ﺑوﻣﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺟزﯾره ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺗﻧﮕﮫ
ﺗورس ﺑﺎﻻی  50ﺳﺎل ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت ﻣزﻣن
ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد
اﻓراد  65ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت ﻣزﻣن
ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد  70ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ
اﻓراد داری ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭘزﺷﮏ آن
ھﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﻧد

اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ
ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾد از دﯾﮕران ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑﻠﮑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن ﮔروه ھﺎی ﭘرﺧطر ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﻧد و از دﯾدار ﺑﺎ
اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ،ﺷﺎﻣل ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد و ﻣﻣﮑن
اﺳت درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺧودداری ﮐﻧﻧد.

ﭼﺮا ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﮭﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؟
رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻗوﯾﺗرﯾن راه
ﻣﺣﺎﻓظت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن و اﯾﻣن ﺑودن ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗری ﺑﯾن ﺧود و
دﯾﮕران اداﻣﮫ دھﯾد.

از ﺗﺎرﯾﺦ  26ژوﺋﻦ  2020ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
در ﻣرﺣﻠﮫ  ،۳ﮐﮫ از  26ژوﺋن  2020آﻏﺎز ﺷده اﺳت،
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺷﺎﻏل و ﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷده اﻧد،
و اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣﺷﺎﻏل و ﻣﺣل ھﺎی
ﮐﺎر ﺷده اﻧد.
ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت در ﻓﺿﺎھﺎی
ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده اﻧد ﺑﮫ
ﺣداﮐﺛر  500ﻧﻔر و ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر 250
ﻧﻔر اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﺣداﮐﺛر ﺗراﮐم ﻣﺟﺎز در ﻣﺣﯾط
ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ از  4ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑرای ھر ﺷﺧص ﺑﮫ  2ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺟﺎز ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﺗراﮐم ﮐﻣﺗر از
ﻣﻘدار ﻣﺟﺎز ﻋﻧوان ﺷده در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﺷد ،ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻘدار
ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ورزش و ﺗﻔرﯾﺢ ،ﺗﻣرﯾﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺗﻣﺎﺳﯽ ،ورزش
ھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ )ﺗﻣﺎﺳﯽ و ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ( و اﺳﺗﻔﺎده از رﺧﺗﮑن
و ﺳﺎﯾر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺷﺗرک اﮐﻧون ﻣﺟﺎز اﺳت.

در ﻣﻨﺰل
دورھﻣﯽ در ﻣﻧﺎزل  -از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻠﺑﮫ ھﺎ  -در ھر زﻣﺎن
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر  20ﻧﻔر ﺑدون اﺣﺗﺳﺎب ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﯾدار دﯾﮕران ﺑروﯾد و
ﯾﺎ ﭘذﯾرای ﻣﮭﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد.
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