إعادة فتح نيو ساوث ويلز
إعادة الفتح تبدأ عند %70

المزيد من إعادة الفتح عند %80

ماذا يمكن فقط لألشخاص الذين ّ
تلقوا جرع َتي لقاح أن يفعلوا

تسجيل الدخول و إظهار إثبات عن التطعيم للسالمة من  COVIDإلزامي للموظفين والزبائن في معظم األماكن • بالنسبة لألماكن في المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز حيث
متطلبات التلقيح للموظفين والزبائن ،يمكن للموظفين العودة اىل العمل في  11تشرين األول/أكتوبر إذا كانوا قد تل ّقوا جرعة واحدة عىل األقل من لقاح  ،COVID-19ولكن عليهم أخذ
الجرعة الثانية بحلول  1تشرين الثاني/نوفمبر  • 2021تُط ّبق الكثافة المحدّدة بشخص  1لكل  4متر مربع في األماكن المغلقة وشخص  1لكل  2متر مربع في األماكن المفتوحة عىل
بعض النشاطات المدرجة أدناه • تُط ّبق خطط سالمة COVID-19

األقنعة إلزامية لكل الموظفين والزبائن في كل األماكن المغلقة بما في ذلك
النقل العام ،الطائرات وفي المطارات (باستثناء األطفال تحت سن )12
األقنعة لم تعد إلزامية في األماكن المفتوحة (ما عدا موظفي الضيافة الذين
يعملون في الصفوف األمامية)

األقنعة
ورموز QR

تسجيل الدخول وإظهار إثبات عن التطعيم للسالمة من  COVIDإلزامي
للموظفين والزبائن

سمح أن تستقبل في منزلك ما يصل إىل  10ز ّوار في أي وقت (تحديد عدد
يُ َ
الز ّوار ال ينطبق عىل األطفال تحت سن )12
يُسمح بالتجمعات الصغيرة والترفيه لما يصل إىل  30شخصا ً (شخصان فقط
للذين لم يتل ّقوا جرعتَي اللقاح)

زيارة العائلة
واألصدقاء

يُسمح بزيارة مرافق رعاية المسنين ودور ذوي اإلعاقة تماشيا مع سياساتهم

ال تُط ّبق قيود عىل المسافة أثناء التمارين الرياضية والترفيه

التمارين الرياضية
والترفيه

تفتح صاالت الجمنازيوم والمرافق الرياضية والترفيه في األماكن المغلقة
بكثافة محدّدة وما يصل إىل  20شخصا ً في الصفوف
تُفتح بُرك السباحة في األماكن المغلقة أمام الدروس والتدريب ونشاطات
إعادة التأهيل
ال يُسمح بالرياضة المجتمعية

األقنعة إلزامية لكل الموظفين والزبائن في كل األماكن المغلقة بما في ذلك النقل
العام ،الطائرات وفي المطارات (باستثناء األطفال تحت سن )12
األقنعة لم تعد إلزامية في مباني المكاتب (ال يزال عىل األشخاص الذين لم يتل ّقوا
اللقاح وضع القناع في المكتب)

األقنعة لم تعد إلزامية في األماكن المفتوحة (ما عدا موظفي الضيافة الذين يعملون
في الصفوف األمامية)

أعيد فتحها بالكامل  1كانون األول/ديسمبر 2021

ما يمكن للجميع القيام به

تُط ّبق الكثافة المحدّدة بشخص  1لكل  2متر مربع في األماكن المغلقة والمفتوحة عىل
المدرجة أدناه
معظم النشاطات ُ

األقنعة إلزامية فقط في النقل العام ،والطائرات وفي المطارات ولموظفي الضيافة
الذين يعملون في الصفوف األمامية في األماكن المغلقة
األقنعة لم تعد إلزامية في األماكن المفتوحة (بما في ذلك موظفو الضيافة الذين
يعملون في الصفوف األمامية)
إظهار إثبات عن التطعيم لم يعد مطلوبا ً بموجب أمر الصحة العامة

تسجيل الدخول وإظهار إثبات عن التطعيم للسالمة من  COVIDإلزامي
للموظفين والزبائن

سمح أن تستقبل في منزلك ما يصل إىل  20زائرا ً في أي وقت (تحديد عدد الز ّوار
يُ َ
ال ينطبق عىل األطفال تحت سن )12
يُسمح بالتجمعات الصغيرة والترفيه لما يصل إىل  50شخصا ً (شخصان فقط
للذين لم يتل ّقوا جرعتَي اللقاح)

ال يوجد ح ّد لعدد الز ّوار في منزلك

ال يوجد ح ّد لألشخاص في التجمعات غير الرسمية والترفيه في األماكن المفتوحة

يُسمح للجميع بزيارة مرافق رعاية المسنين ودور ذوي اإلعاقة تماشيا مع سياساتهم

يُسمح بزيارة مرافق رعاية المسنين ودور ذوي اإلعاقة تماشيا مع سياساتهم

ال تُط ّبق قيود عىل المسافة أثناء التمارين الرياضية والترفيه

تفتح صاالت الجمنازيوم والمرافق الرياضية والترفيه في األماكن المغلقة بكثافة
محدّدة وما يصل إىل  20شخصا ً في الصفوف
تُفتح بُرك السباحة في األماكن المغلقة أمام الدروس والتدريب ونشاطات
إعادة التأهيل
يُسمح بالرياضة المجتمعية للموظفين ،والمشاهدين والمشاركين الذين تل ّقوا
جرعتَي اللقاح

ليس هناك عدد محدود لألشخاص في صاالت الجمنازيوم ،وفي المرافق الرياضية
والترفيهية ،إنّما تُط ّبق قاعدة الكثافة
يُعاد فتح برك السباحة في األماكن المغلقة لكافة األغراض

يُسمح بالرياضة المجتمعية لكل الموظفين ،والمشاهدين والمشاركين

يُسمح لألشخاص الذين هم تحت سن  16والذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح دخول أماكن عملهم واألماكن المفتوحة بمفردهم ،ولكن عليهم أن يكونوا بصحبة أحد أفراد عائلتهم الذي تل ّقى جرعتي اللقاح في أماكن الضيافة (إال ّ إذا كانوا يشترون الوجبات لألكل خارج المطعم) ،وفي مرافق الترفيه.
ّ
تفقد nsw.gov.au
قد تخضع بعض الحكومات المحلية إىل قوانين وقيود مختلفة تماشياً مع تعليمات الصحة العامة .لمزيد من المعلومات
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إعادة فتح نيو ساوث ويلز
إعادة الفتح تبدأ عند %70

المزيد من إعادة الفتح عند %80

ماذا يمكن فقط لألشخاص الذين ّ
تلقوا جرع َتي لقاح أن يفعلوا

يُعاد فتح المدارس تحت قيود المستوى  3من إجراءات سالمة COVID-19
(تف ّقد )education.nsw.gov.au

نهج العودة إىل المدرسة عىل مراحل يبدأ من  18تشرين األول/أكتوبر مع عودة
كل الطالب للتعلّم وجها ً لوجه ابتدا ٍء من  25تشرين األول/أكتوبر2021

يُعاد فتح المدارس تحت قيود المستوى  3من إجراءات سالمة COVID-19
(تف ّقد )education.nsw.gov.au

أعيد فتحها بالكامل  1كانون األول/ديسمبر 2021

ما يمكن للجميع القيام به
الطالب قد عادوا إىل التعلّم وجها ً لوجه

نهج العودة إىل المدرسة عىل مراحل بدأ من  18تشرين األول/أكتوبر مع عودة كل
الطالب للتعلّم وجها ً لوجه ابتدا ٍء من  25تشرين األول/أكتوبر2021

المدارس
يُعاد فتح محالت التجزئة غير األساسية مع كثافة محدّدة (يمكن لألشخاص
الذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح الوصول إىل محالت التجزئة غير
األساسية فقط عبر )Click & Collect

التس ّوق
والخدمات الشخصية

المطاعم
والضيافة

العمل من
المنزل

يُعاد فتح الخدمات الشخصية بكثافة محدودة بما يصل إىل  5زبائن
(تشمل مص ّففي الشعر ،المنتجعات الصحية ،صالونات التجميل واألظافر،
وصاالت الوشم والتدليك)

تفتح أماكن الضيافة مع كثافة محدودة تصل إىل  20شخصا ً لكل حجز
(شراء الوجبات لألكل خارج المطعم فقط لألشخاص الذين لم يتل ّقوا الجرعة
الثانية من اللقاح)
ال غناء في األماكن المغلقة (باستثناء المطربين)
يجب الجلوس أثناء الشرب في األماكن المغلقة ،ولكن يمكن الجلوس أو
الوقوف في األماكن المفتوحة
الرقص مسموح في األماكن المفتوحة ،الرقص ممنوع في األماكن المغلقة
(باستثناء في حفالت الزفاف)
يجب عىل أرباب العمل السماح للموظفين بمواصلة العمل من المنزل،
إذا كان ذلك عمليا مقبوال ً
يشترط أرباب العمل عىل الموظفين الذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من
اللقاح العمل من المنزل ،إذا كان ذلك عمليا ً مقبوال ً

يُعاد فتح محالت التجزئة غير األساسية مع كثافة محدّدة (يمكن لألشخاص الذين
لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح الوصول إىل محالت التجزئة غير األساسية فقط
عبر Click & Collect
ليس هناك عدد محدود لزبائن الخدمات الشخصية إنّما تُط ّبق قاعدة الكثافة
(وهي تشمل مص ّففي الشعر ،المنتجعات الصحية ،صالونات التجميل واألظافر،
وصاالت الوشم والتدليك)

يُعاد فتح محالت التجزئة غير األساسية أمام الجميع ،مع كثافة محدّدة
ليس هناك عدد محدود لزبائن الخدمات الشخصية إنّما تُط ّبق قاعدة الكثافة
(وهي تشمل مص ّففي الشعر ،المنتجعات الصحية ،صالونات التجميل واألظافر،
وصاالت الوشم والتدليك)
يُعاد فتح أماكن الخدمات الجنسية بكثافة محدّدة بشخص  1كل  4أمتار مربّعة

إعادة فتح أماكن الخدمات الجنسية

تفتح أماكن الضيافة مع كثافة محدودة تصل إىل  20شخصا ً لكل حجز
(شراء الوجبات لألكل خارج المطعم فقط لألشخاص الذين لم يتل ّقوا الجرعة
الثانية من اللقاح)
ال غناء في األماكن المغلقة (باستثناء المطربين)

ليس هناك عدد محدّد لألشخاص في أماكن الضيافة ،تط ّبق قاعدة تحديد الكثافة
يُسمح بالغناء والرقص في األماكن المغلقة والمفتوحة

الشرب في األماكن المغلقة والمفتوحة قد يكون أثناء الجلوس أو الوقوف

الرقص مسموح في األماكن المغلقة (باستثناء النوادي الليلية)
وفي األماكن المفتوحة

الشرب في األماكن المغلقة والمفتوحة قد يكون أثناء الجلوس أو الوقوف

يجب عىل أرباب العمل السماح للموظفين بمواصلة العمل من المنزل ،إذا كان
ذلك عمليا مقبوال ً
يجب عىل أرباب العمل أن يواصلوا الطلب من الموظفين الذين لم يتل ّقوا الجرعة
الثانية من اللقاح العمل من المنزل ،إذا كان ذلك عمليا ً مقبوال ً

يسمح أرباب العمل حسب تقديرهم للموظفين بالعمل من المنزل

يُسمح لألشخاص الذين هم تحت سن  16والذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح دخول أماكن عملهم واألماكن المفتوحة بمفردهم ،ولكن عليهم أن يكونوا بصحبة أحد أفراد عائلتهم الذي تل ّقى جرعتي اللقاح في أماكن الضيافة (إال ّ إذا كانوا يشترون الوجبات لألكل خارج المطعم) ،وفي مرافق الترفيه.
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إعادة فتح نيو ساوث ويلز
إعادة الفتح تبدأ عند %70

المزيد من إعادة الفتح عند %80

ماذا يمكن فقط لألشخاص الذين ّ
تلقوا جرع َتي لقاح أن يفعلوا

يُعاد فتح مرافق التسلية (بما في ذلك دور السينما والمسارح) بكثافة محدّدة
أو بنسبة  %75من السعة االستيعابية للمقاعد الثابتة

تفتح مرافق التسلية (بما في ذلك دور السينما والمسارح) بكثافة محدّدة أو بنسبة
 %75من السعة االستيعابية الثابتة للمقاعد

يُسمح بالتجمعات العامة في األماكن المفتوحة حيث يوجد بطاقات ومقاعد
لما يصل إىل  500شخص مع كثافة محدّدة

يُسمح بالتجمعات اآلمنة من  COVIDفي األماكن المفتوحة لما يصل إىل  200شخص
التجمعات العامة التي يمكن التحكّم بها في األماكن المفتوحة (مثال ً المس ّيجة،
وجود بطاقات ومقاعد) مسموحة لما يصل إىل  3000شخص مع كثافة محدّدة
يُعاد فتح النوادي الليلية ونوادي التعرّي مع الشرب جلوسا ً وال رقص

يُسمح بإقامة مراسم الزفاف بكثافة محدّدة بعدد يصل إىل  100شخص
( 5أشخاص فقط للذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح)

يُسمح بإقامة مراسم الزفاف دون عدد أشخاص محدّد ( 5أشخاص فقط للذين لم
يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح)

يُسمح بإقامة حفالت الزفاف دون عدد أشخاص محدّد ،يُسمح باألكل والشرب
وقوفاً ،ويُسمح بالرقص ،ال تزال تُطبق كثافة محدّدة

يُعاد فتح مرافق التعليم والمعلومات (بما في ذلك المعارض ،المتاحف
والمكتبات) بكثافة محدّدة

تبقى مراكز التسلية والنوادي الليلية مقفلة

يُسمح بإقامة حفالت الزفاف بكثافة محدّدة تصل إىل  100شخص
(ال يُسمح لألشخاص الذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية) ،يجب أن يكون األكل
والشرب جلوسا ً ويُسمح بالرقص

الزفاف
والشعائر الدينية

يُسمح بحضور الجنازات بكثافة محدّدة بعدد يصل إىل  100شخص
( 10أشخاص فقط للذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح) ويجب أن يكون
األكل والشرب جلوسا ً
يعود فتح دور العبادة بكثافة محدّدة

يُعاد فتح المرافق الترفيهية الرئيسية في األماكن المفتوحة (بما في ذلك المالعب،
المنتزهات وحلبات سباق الخيل) بكثافة محدّدة تصل إىل  5000شخص،
أو باالستثناء

تفتح مرافق التعليم والمعلومات (بما في ذلك المعارض ،المتاحف والمكتبات)
بكثافة محدّدة

يُسمح بإقامة حفالت الزفاف دون عدد أشخاص محدّد (ال يُسمح لألشخاص الذين
لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح) ،يُسمح باألكل والشرب وقوفاً ،ويُسمح بالرقص،
ال تزال تُطبق كثافة محدّدة

يُسمح بحضور الجنازات دون عدد أشخاص محدّد ( 10أشخاص فقط للذين لم
يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح) يُسمح باألكل والشرب وقوفاً ،ال تزال تُطبق
كثافة محدّدة
يعود فتح دور العبادة للذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح مع كثافة محدّدة

يمكن لما يصل إىل  10مرتلين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أن يرتلوا في دور
العبادة وخالل الشعائر الدينية

يمكن لما يصل إىل  10مرتلين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أن يرتلّوا في دور
العبادة وخالل الشعائر الدينية

أُلغيت القيود عىل التن ّقل داخل مناطق الحكومات المحلية وفي دائرة نصف
قطرها  5كلم

ابتداء من  1تشرين الثاني/نوفمبر لم يعد المسافرون الدوليون الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح
بحاجة إىل الحجر الصحي لدى وصولهم .يجب عليهم الخضوع إىل فحص  ،PCRأن يُعترَف بتلقيهم
الجرعة الثانية من اللقاح من قبل إدارة السلع العالجية ( )TGAوأن يصدّق الكومنولث عىل حالة
التطعيم لديهم
ابتداء من  1تشرين الثاني/نوفمبر ال يزال يتوجّب عىل المسافرين الدوليين الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية
من التطعيم أن يبقوا في الحجر الصحّي لدى وصولهم لمدة  14يوما ً سيتم وضع ح ّد لعدد الوافدين
يُسمح بالسفر ،بما في ذلك رحالت يومية بين سيدني الكبرى (تشمل السنترال كوست ،ولنغونغ،
شيل هاربر والبلو ماونتنز) ومناطق نيو ساوث ويلز الريفية (ال يُسمح بذلك للذين لم يتلقوا الجرعة
الثانية من اللقاح)
يُسمح بمشاركة سيارة واحدة (أما الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح يُسمح فقط ألعضاء
من منزلهم)
تبقى مواقف الكارافان ومساحات التخييم مفتوحة (بما في ذلك لألشخاص الذين لم يتل ّقوا الجرعة
الثانية من اللقاح)

ال يُسمح بالسفر ،بما في ذلك رحالت يومية بين سيدني الكبرى (تشمل السنترال
كوست ،ولنغونغ ،شيل هاربر والبلو ماونتنز) ومناطق نيو ساوث ويلز الريفية

السفر
والنقل

ما يمكن للجميع القيام به
ال يوجد عدد أشخاص محدّد في المرافق الترفيهية الرئيسية في األماكن المفتوحة
(بما في ذلك المالعب ،المنتزهات وحلبات سباق الخيل) بكثافة محدّدة أو بنسبة
 %100من السعة االستيعابية الثابتة للمقاعد
ال يوجد عدد أشخاص محدّد في مرافق التسلية (بما في ذلك دور السينما والمسارح)
تخضع لكثافة محدّدة أو بنسبة  %100من السعة االستيعابية الثابتة للمقاعد
ال يوجد عدد أشخاص محدّد في مرافق التعليم والمعلومات (بما في ذلك المعارض،
المتاحف والمكتبات) ال تزال تُط ّبق كثافة محدّدة
ال يوجد عدد أشخاص محدّد للتجمعات العامة في األماكن المفتوحة حيث توجد
بطاقات ومقاعد .تُفرض خطط سالمة  COVID-19إذا كان الحضور أكثر من 1000
تفتح النوادي الليلية ونوادي التعرّي مع كثافة محدّدة بشخص  1كل  4أمتار مربّعة.
يُسمح بالشرب وقوفا ً والرقص مسموح
يُعاد فتح مراكز التسلية والنوادي الليلية مع كثافة محدّدة

يُعاد فتح المرافق الترفيهية الرئيسية في األماكن المفتوحة (بما في ذلك
المالعب ،المنتزهات وحلبات سباق الخيل) بكثافة محدّدة تصل إىل 5000
شخص ،أو باالستثناء

المناسبات
والتسلية

أعيد فتحها بالكامل  1كانون األول/ديسمبر 2021

يُسمح بالسفر من أجل اإلجازات بين مناطق الحكومات المحلية الريفية

يُسمح بمشاركة سيارة واحدة (للذين لم يتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أعضاء
من عائلتهم فقط)

يُعاد فتح مواقف الكارافان ومساحات التخييم (بما في ذلك لألشخاص الذين
لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح)

يُسمح بحضور الجنازات دون عدد أشخاص محدّد ،يُسمح باألكل والشرب وقوفاً،
ال تزال تُطبق كثافة محدّدة
تفتح دور العبادة ويُسمح بالترتيل للجميع ،ال تزال تُطبق كثافة محدّدة

يُسمح بالسفر (بما في ذلك اإلجازات) بين سيدني الكبرى ومناطق نيو ساوث
ويلز الريفية
يُسمح بمشاركة سيارة واحدة للجميع

تبقى مواقف الكارافان ومساحات التخييم مفتوحة (بما في ذلك لألشخاص الذين
لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح)

يُسمح لألشخاص الذين هم تحت سن  16والذين لم يتل ّقوا الجرعة الثانية من اللقاح دخول أماكن عملهم واألماكن المفتوحة بمفردهم ،ولكن عليهم أن يكونوا بصحبة أحد أفراد عائلتهم الذي تل ّقى جرعتي اللقاح في أماكن الضيافة (إال ّ إذا كانوا يشترون الوجبات لألكل خارج المطعم) ،وفي مرافق الترفيه.
ّ
تفقد nsw.gov.au
قد تخضع بعض الحكومات المحلية إىل قوانين وقيود مختلفة تماشياً مع تعليمات الصحة العامة .لمزيد من المعلومات
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