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سالم به همه
در طی دو هفته گذشته وزیراعالی ویکتوریا دانیال اندریوز یک تعداد از اعال نات را در مورد تغییرات در محدودیت های کورونا
وایرس ارائه کرده است که هردو منطقه ای شهری و اطراف ویکتوریا را تحت تأثیر قرار می دهند.
اگرچه بیشتر از تغییرات مناطق شهری میلبورن را تحت تآٌثیر قرار داده است ،چند مورد بودند کسانی را که در مناطق اطراف
ویکتوریا زندگی می کنند متاٌثر می سازند.
امروز من می خواهم بعضی از این تغییرات را با شما شریک بسازم و چطور آنها شما را متأثر خواهد ساخت.
برای آنهای که در منطقهای اطراف ویکتوریا زندگی می کنند تغییرات زیر بوجود آمده است:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

زیاد شدن در تعداد مالقات کننده گان که ما می توانیم در خانه داشته باشیم .بعد از این انتخاب کردن یک فامیل برای
مهمانی وجود ندارد .یعنی ما می توانیم حاال دونفر کالن سال و هر تعداد اطفال که آنها دارند به مالقات ما بیایند .اما ما می
توانیم فقط یک فامیل را در روز به مالقات داشته باشیم.
کتابخانه و کتابخانه اسباب بازی می توانند باز شوند ،اما فقط  20نفر در یک زمان می توانند از کتابخانه استفاده کنند و
قانون فاصله گیری اجتماعی در هر زمان باید مراعات شود.
حاال فامیل ها می توانند از مراکز مراقبتی بازدید نمایند  ،مثل خانه سالمندان و یا مراکز بود و باش معیوبین .این از یک
شخص در یک وقت به یک فامیل در یک وقت افزایش یافته است.
مرکز پذیرایی مثل رستورانت ها و قهوه خانه ها هم می توانند تعداد مهمانان شان را در یک وقت زیاد کنند .در فضای
بیرون می توانند تا  70نفر در یک زمان داشته باشند و در فضای داخل تا  40نفر می توانند در یک وقت داشته باشند  ،تا
زمانی که آنها قوانین فاصله گیری و اندازه گروپ از مردم را در سطح یک متر مربع می توانند رعایت کنند.
جیم و جا های ورزشی دوباره باز خواهند شد ،تا حد  20نفر در یک زمان و این مربوط به اندازه فضای جیم و محل
ورزشی می باشد.
حوض های آب بازی داخلی (سر پوشیده) دوباره باز می شوند ،اما فقط  20نفر در یک وقت می توانند داخل حوض باشند.
درس و کالس های آب بازی برای اطفال می توانند دوباره شروع شوند و وقت مالقات برای ورزشهای یک به یک می
تواند دوباره آغاز شود.
ورزش خانه ها از قبیل نیتبال  ،باسکیتبال  ،بدمینتون برای کسانی زیر  18سال شروع خواهند شد.
مراسم فراغت تحصیلی می توانند در میان اعضای مکتب و دانشگاه برگزار شوند.
سالن های غذا می توانند باز شوند.
مراسم های مذهبی ،برای دعا  ،عبادت و جلسات مذهبی تا  20نفر می توانند در داخل تاالر همراه با پیشوای مذهبی و در
بیرون تا به  50نفر شرکت کننده برگزار شوند ،اما این مراسم باید با رعایت قوانین فاصله گیری اجتماعی  ،پوشیدن ماسک
و قرار گرفتن در فاصله  1.5متری برگزار گردد.
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این تغییرات تنها برای منطقهای اطراف ویکتوریا می باشند .گرچه بعضی از تغییرات برای شهر میلبورن هم بوده اند  ،اما متأسفانه
ما تا هنوز نمی توانیم فامیل و دوستان خود را در میلبورن مالقات کنیم .اگر تعداد واقعات جدید کورونا وایرس پایین باقی بماند  ،این
امید واری هست که این وضعیت تغییر کند و ما بتوانیم دوباره بطور آزادانه در سراسر ایالت سفر کنیم.
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با وجود همه این تغییرات ما تا هنوز باید بیاد داشته باشیم که قوانین را رعایت کنیم .این به این معنی هست که ما مجبوریم که ادامه

•

•
•
•
•
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پوشیدن ماسک هر زمان که خانه را ترک می نماییم.
اگر از نگاه صحی احساس خوبی نداریم سر کار نرویم.
به فاصله گیری یکنیم متر  1.5از دیگران ادامه دهیم.
سرفه کردن و عطسه زدن را باید در دستمال کاغذی و یا آرنج خود انجام دهیم.
پاکی و نظافت را باید رعایت کنیم.
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