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Καθώς η NΝΟ επαναλειτουργεί, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να είναι προετοιμασμένες να υποδεχτούν τους
πελάτες τους με ασφάλεια για COVID και να κατανοήσουν τις νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης.
Η παρούσα οδηγία συντάχθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.

Τι πρέπει να κάνω για να προετοιμαστώ για την επαναλειτουργία της επιχείρησής μου;
•

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο Σχέδιο Ασφάλειας για COVID-19 για τον κλάδο σας,
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα nsw.gov.au.

•

Εκπαιδεύστε τους πελάτες και το προσωπικό σας σχετικά με τις ασφαλείς συμπεριφορές και τις απαιτήσεις
εμβολιασμού του COVID-19. Κατεβάστε αφίσες από το nsw.gov.au για να τις τοποθετήσετε στους χώρους σας.

•

Γνωρίστε τις απαιτήσεις εμβολιασμού του προσωπικού σας βάσει των Διαταγμάτων Δημόσιας Υγείας. Είστε
υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι μόνο εμβολιασμένο προσωπικό βρίσκεται στους χώρους όπου απαιτείται.

Ευθύνομαι να διασφαλίσω ότι μόνο εμβολιασμένοι προσωπικό, πελάτες και επισκέπτες επισκέπτονται
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Οι επιχειρήσεις (αλλά όχι οι επιχειρήσεις που είναι βασικοί χώροι λιανικής πώλησης) ευθύνονται για τη λήψη εύλογων
μέτρων ώστε να αποτρέπουν την είσοδο ανεμβολίαστων ατόμων στους χώρους σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε:

•

να διασφαλίζετε ότι οι αφίσες με τις απαιτήσεις εμβολιασμού και τους κωδικούς QR της
Service NSW είναι ευδιάκριτες

•

να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σχετικά με τους τρόπους ελέγχου της βεβαίωσης εμβολιασμού COVID-19 (ή
έγκυρης απαλλαγής) και τι πρέπει να κάνει εάν κάποιος αρνείται να ελεγχθεί ή δεν είναι εμβολιασμένος.

•

να υπενθυμίζετε πάνω σε υλικό μάρκετιν στους πελάτες τις απαιτήσεις εμβολιασμού και κατά τη λήψη και επιβεβαίωση
κρατήσεων

•

να εξετάζετε τρόπους για να αγοράζουν προϊόντα μέσω του διαδικτύου μη-εμβολιασμένοι πελάτες

•

να ελέγχετε τη βεβαίωση εμβολιασμού κατά την είσοδο, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τι αποδεικτικά εμβολιασμού μπορώ να δεχτώ από το προσωπικό και τους πελάτες μου;
Θα πρέπει να γίνονται δεκτές μόνο οι ακόλουθες μορφές αποδεικτικών στοιχείων εμβολιασμού (ή ιατρικής απαλλαγής):

•

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής Express Plus Medicare
για κινητά ή του ηλεκτρονικού λογαριασμού Medicare μέσω του myGov. Το ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID-19 μπορεί να προστεθεί σε πορτοφόλι smartphone ή παρόμοιο. Επισκεφθείτε την υπηρεσία
Services Australia για οδηγίες

•

Δήλωση ιστορικού εμβολιασμού στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το My Health Record.
Επισκεφθείτε την υπηρεσία Services Australia για οδηγίες

•

Έντυπο ιατρικής αντένδειξης από το NSW Health συμπληρωμένο από καταχωρημένο ιατρό

•

Ανακοίνωση ιατρικής εξουσιοδότησης που εκδίδεται από το NSW Health.

Μπορεί επίσης να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιονδήποτε κατασκευάζει ή παρουσιάζει πλαστό αποδεικτικό
εμβολιασμού.
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Συμμόρφωση και υποχρεώσεις εμβολιασμού
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις
Πώς θα παρακολουθείται η συμμόρφωση και υπάρχουν κυρώσεις για τη μη-συμμόρφωση;
Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα παρακολουθούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων που έχουν απαιτήσεις
εμβολιασμού, π.χ. φιλοξενία, λιανικό εμπόριο, γυμναστήρια και προσωπικές υπηρεσίες (π.χ. μαλλιά, καλλωπισμός).
Μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται.

•

•

Άτομα: Για τη μη συμμόρφωση ή τη χρήση πλαστών αποδεικτικών στοιχείων εμβολιασμού ή καταγραφής εισόδου μπορεί
να επιβληθούν επιτόπου πρόστιμα ύψους $1.000

•

Επιχειρήσεις: Μπορεί να επιβληθούν επιτόπου πρόστιμα $5.000 για μη-συμμόρφωση με τα Διατάγματα Δημόσιας Υγείας

Για σημαντικές παραβάσεις ενδέχεται να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις, όπως κλείσιμο επιχειρήσεων και υψηλότερα
πρόστιμα για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Μπορούν οι επιχειρήσεις να αναγκάσουν έναν ανεμβολίαστο πελάτη να εγκαταλείψει τον χώρο τους;
Υπάρχουν Διατάγματα Δημόσιας Υγείας που απαιτούν άτομα σε ορισμένους εσωτερικούς χώρους και σε δημόσιες υπαίθριες
συγκεντρώσεις στη NΝΟ να είναι εμβολιασμένα, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση.
Εάν ο κάτοχος του χώρου πιστεύει ότι ένα άτομο δεν έχει έγκυρη απαλλαγή, μπορεί να ζητήσει από το άτομο να
εγκαταλείψει τον χώρο. Εάν το άτομο αρνηθεί, ο κάτοχος του χώρου μπορεί να ειδοποιήσει την αστυνομία.
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