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Coronavirus restrictions - changes from 22 June, 2020
Victoria has seen an increase in the number of Coronavirus cases over the past week and this means that there
has had to be some changes to the things we have been allowed to do. Premier Daniel Andrews has announced
the following changes to restrictions from June 22.
Community services
Libraries, including toy libraries, and community
facilities such as neighborhood houses may have up
to 20 people in each separate space, subject to
four square metres.
Social gathering
You can now only get together with 10 of your friends
in public and outdoor spaces and you can only invite
up to five people in your house at a time.
Restaurants and cafes
Restaurants and cafe can have up to 20 people
only with social distancing in place.
Travel and stay overnight
You can continue to travel overnight however you
can now also share communal facilities such as
kitchens and bathrooms.
Indoor activities
Indoor sport and recreation activities can now resume,
with a limit of 20 people. Group Classes can have up to
10 people over 18 years of age. There are no limits on
the numbers for people under 18 years of age.
Indoor and outdoor swimming pools can now reopen
with a maximum of 20 people with no limit on the
number of people per lane.
Contact sport training (soccer or footy) and competition
can resume for people 18 years old or younger.
Non-contact competitions can resume for all ages.
Work and Study
You must continue working from home where possible.
Primary school and high school students continue with
face-to-face learning.
University, TAFE and adult education students should
continue to learn from home.

Entertainment and culture
Galleries, museums and historic sites can now reopen
and can have up to 20 visitors per indoor space.
Zoos, outdoor amusement parks and outdoor arcades
can also open, with a maximum of 20 people
maintaining the distance of four square metres.
Groups sessions are limited to 10 people.
Indoor cinemas, concert venues and theatres can
reopen with up to 20 seated people maintaining the
four square metre rule.
Funerals
A maximum of 50 people can now attend funerals at
public places like funeral homes or cemetery.
If you have a funeral a someone’s house you can
invite up to five people outside your family members
wholive in the house.
Christening and religious gatherings
Up to 20 people can participant the christening and up
to 20 people can attend an area of worship maintaining
distance rules. Groups are still limited to 20 people for
example attending a wedding or christening.
Remember
We have to follow the rules to stay safe. This includes:
Washing your hands.
Keeping your distance from others.
Staying home if you feel unwell.
If you have symptoms of Coronavirus you should get
tested.
If all of these changes happen and we don’t see more
people getting sick with the coronavirus, more changes
will be made to allow us to do more things.
Stay up to date with Coronavirus information
Stay up to date with latest information from only reliable
sources such as https://www.dhhs.vic.gov.au/
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