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التقيّد بالتلقيح وااللتزامات الخاصة به
األمور التي يجب أن تعرفها المؤسسات التجارية
مع إعادة فتح  ،NSWمن المهم أن تكون المؤسسات التجارية مستعدة الستقبال الزبانن مرة أخرى بطريقة آمنة من  COVIDوأن يتم فهم التزامات التقيّد الجديدة.
لقد تم إعداد هذه اإلرشادات لمساعدة المؤسسات التجارية ،وهي ليست بديالً عن المشورة القانونية.

ما الذي يجب أن أفعله استعدادًا إلعادة فتح مؤسستي التجارية؟
•

تأ ّكد من استخدامك أحدث خطة أمان من  COVID-19لقطاع عملك من خالل زيارة nsw.gov.au

•

قم بتوعية زباننك وموظفيك بتصرفات األمان من  COVID-19ومتطلبات التلقيحّ .
نزل الملصقات الخاصة بذلك من  nsw.gov.auلعرضها في
مكان عملك

•

تعرف على متطلبات التلقيح لموظفيك بموجب أوامر الصحة العامة .أنت المسؤول عن ضمان وجود الموظفين الذين تم تلقيحهم فقط في أماكن
ّ
العمل عند الضرورة.

والزوار الذين تم تلقيحهم فقط إلى مؤسستي؟
هل أنا مسؤول عن ضمان حضور الموظفين والزبائن
ّ
تتحمل المؤسسات التجارية (باستثناء تلك التي تعتبر أماكن بيع بالتجزنة للسلع األساسية) مسؤولية اتخاذ خطوات معقولة لمنع دخول األشخاص غير الملقحين
إلى مبانيها .على سبيل المثال يمكنك:
•

التأ ّكد من أن الملصقات التي تحدد متطلبات التلقيح ورموز  QRالتي تصدرها  Service NSWمعروضة بشكل واضح

•

تدريب الموظفين على طرق فحص إثبات التلقيح ضد ( COVID-19أو وجود إعفاء صحيح منه) وماذا يفعلون إذا رفض شخص ما فحص ذلك أو إذا
لم يكن قد تم تلقيحه

•

تذكير الزبانن بمتطلبات التلقيح في مواد التسويق وعند أخذ الحجوزات وتأكيدها

•

التفكير بطرق تتيح للزبانن غير الملقحين شراء المنتجات عبر اإلنترنت

•

التحقّق من حالة تلقيح الشخص عند دخوله حيثما كان ذلك عمليًا.

ما هو إثبات التلقيح الذي يمكنني قبوله من موظفي مؤسستي وزبائنها؟
يجب قبول األشكال التالية فقط من إثبات التلقيح (أو اإلعفاء الطبي منه):
•

يمكن الوصول إلى شهادة  COVID-19الرقمية من خالل تطبيق  Express Plus Medicareللهاتف المحمول أو حساب
مديكير عبر اإلنترنت من خالل  .myGovيمكن إضافة شهادة  COVID-19الرقمية إلى محفظة الهاتف الذكي أو ما شابه ذلك .قم
ّ
لالطالع على التعليمات
بزيارة Services Australia

•

بيان تاريخ التلقيح الذي يمكن الوصول إليه من "سجلي الصحي" .قم بزيارة  Services Australiaللحصول على التعليمات

•

استمارة دانرة الصحة في  NSWحول الموانع الطبية للتلقيح مستكملة من جانب ممارس طبي مس ّجل

•

إشعار إعفاء طبي صادر عن دانرة الصحة في .NSW

قد يتم تطبيق عقوبات أيضًا على أي شخص يقوم بإعداد أو تقديم استمارة مزيّفة إلثبات التلقيح.
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التقيّدّدبالتلقيح
التقي
بالتلقيح وااللتزامات الخاصة به
وااللتزاماتيجب أن تعرفها المؤسسات التجارية
األمور التي
الخاصة به
األمور التي يجب أن
تعرفها المؤسسات
كيف ستتم مراقبة التقيّد وهل هناك عقوبات لعدم التقيّد؟
التجارية

التقيّد بالتلقيح
الرياضية والخدمات الشخصية (مثل خدمات الشعر والتجميل).
وااللتزامات
قد يتم تطبيق عقوبات على األفراد الذين ال يتقيّدون بهذه المتطلبات والمؤسسات التي ال تتقيّد بها.
الخاصة به
• األفراد :قد يتم تطبيق غرامات فورية قدرها  2222دوالر لعدم التقيّد أو الستخدام إثباتات تم الحصول عليها عن طريق االحتيال للتلقيح أو تسجيل الدخول

يقوم موظفون معتمدون بمراقبة إعادة فتح المؤسسات التجارية ،ال سيّما تلك التي تنطبق عليها متطلبات التلقيح ،مثل مؤسسات الضيافة وتجارة التجزنة والصاالت

األمور التي يجب أن
•
تعرفها المؤسسات
التجارية
قد يتم تطبيق عقوبات إضافية ،بما في ذلك إغالق المؤسسات التجارية ،وغرامات أعلى لألفراد والمؤسسات التجارية على االنتهاكات الجسيمة.
المؤسسات التجارية :قد يتم تطبيق غرامات فورية قدرها  0222دوالر لعدم التقيّد بمتطلبات التلقيح حسب أمر الصحة العامة.

0202

هل يمكن للمؤسسات التجارية إجبار الزبون غير المل ّقح على مغادرة المبنى؟

هناك أوامر صحة عامة سارية المفعول تفرض أن يكون الشخص ملقحّا في بعض األماكن الداخلية والتجمعات العامة في األماكن الخارجية في  ،NSWما لم يكن
هناك استثناء منطبق.
إذا اعتقد شاغل المبنى أنه ال يوجد لدى الشخص إعفاء صالح ،فيمكن لشاغل المبنى أن يطلب من ذلك الشخص مغادرة المبنى .وإذا رفض الشخص ذلك ،يمكن
لصاحب المبنى إخطار الشرطة.
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