
ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 70% ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 80% ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਖੋਜ਼ਲ੍ਹਆ ਜ਼ਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਖੋਜ਼ਲ੍ਹਆ ਜ਼ਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ  ਦਸੰਬਰ 2021

ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਿੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਿੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
COVID-ਸੇਫ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੈ •  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ                  

NSW ਜਵੱਚਲੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਵਾਸਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾ ਂ
ਲਗਵਾਉਣੀਆ ਂਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ  •  ਅੰਦਰਵਾਰ ਖੇਤਰਾ ਂਵਾਸਤੇ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਵ:ਮੀ:) ਪ੍ਰਤੀ 1 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 2 ਵ:ਮੀ: ਪ੍ਰਤੀ 1 ਜਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੇਤਰਾ ਂਜਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁਝ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂ       

ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ  •  COVID-19 ਸੁਰੱਜਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ  

ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੇਤਰਾ ਂਜਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਵੱਚ 1 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਹੇਠਾ ਂ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ

ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
ਜ਼ਕਊਆਰ ਕੋਡ

> ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਹਾ਼ਿਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਜਿਆ ਂਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ (12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆ ਂ           
ਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ)

> ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ) 

> COVID ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ  
ਦਾ ਸਬੂਤ 

> ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਹਾ਼ਿਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਜਿਆ ਂਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅੰਦਰਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ (12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆ ਂ         
ਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ)

> ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਦਫਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਜਬਨਾ ਂਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਜੇ 
ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

> ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ) 

> COVID ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

> ਮਾਸਕ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਹਾ਼ਿਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਜਿਆ,ਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ 

> ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ) 

> ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਆਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜਾਣਾ

> ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਵੱਚ 10 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ (ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਸੀਮਾਵਾ ਂ12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ) 

> ਛੋਟੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾ ਂਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਆਜਗਆ 30 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
(2-ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਬ਼ਿੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਘਰਾ ਂਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਜਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂ
ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈ

> ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਵੱਚ 20 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ (ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਸੀਮਾਵਾ ਂ12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ) 

> ਛੋਟੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾ ਂਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਆਜਗਆ 50 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
(2-ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਬ਼ਿੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਘਰਾ ਂਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਜਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਨੂੰ 
ਉਥੋਂ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

> ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
> ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾ ਂਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
> ਬ਼ਿੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਘਰਾ ਂਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਜਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਾਹੁਜਣਆ ਂਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਕਸਰਤ ਅਤੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ

> ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ
> ਜਜਮ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਿ ਸਹੂਲਤਾ ਂਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਤੇ ਜਮਾਤਾ ਂਜਵੱਚ 20 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂ

ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 
> ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਜਵਜਮੰਗ ਪੂਲ ਜਸਖਾਉਣ, ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆ ਂਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਲਈ 

ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ 
> ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਿਾ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

> ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ
> ਜਜਮ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਿ ਸਹੂਲਤਾ ਂਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਤੇ ਜਮਾਤਾ ਂਜਵੱਚ 20 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂ

ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 
> ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਜਵਜਮੰਗ ਪੂਲ ਤੈਰਾਕੀ ਜਸਖਾਉਣ, ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀਆ ਂ

ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਲਈ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ 
> ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਿਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਦਰਸਕਾ ਂਅਤੇ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਜਲਆ ਂ

ਵਾਸਤੇ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

> ਜਜਮ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਿ ਸਹੂਲਤਾ ਂਜਵੱਚ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਣਤਾ ਦੀਆ ਂ
ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਜਵਜਮੰਗ ਪੂਲ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸਾ ਂਲਈ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ 
> ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਦਰਸਕਾ ਂਅਤੇ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਜਲਆ ਂਵਾਸਤੇ ਆਜਗਆ 

ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਹੀ  |
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NSW ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਜਬਨਾ ਂਜਕਸੇ ਸਾਥ ਦੇ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ਂ(ਜਦ ਤੱਕ ਟੇਕਵੇਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ), ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾ,ਂ ਵੱਿੀਆ ਂਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂ
ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਆਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ nsw.gov.au

COVID-19  ਟੀਕਾਕਰਨਟੀਕਾਕਰਨ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਵਾਈਏਚਲੋ ਇਹ ਕਰਵਾਈਏ



ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 70% ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 80% ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਖੋਜ਼ਲ੍ਹਆ ਜ਼ਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਖੋਜ਼ਲ੍ਹਆ ਜ਼ਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ  ਦਸੰਬਰ 2021

ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਿੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਿੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ

> ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 3 ਵਾਲੇ COVID-19 ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ         
(education.nsw.gov.au ਵੇਖੋ)

> 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ੇ ਥੋੜ੍ੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

> ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 3 ਵਾਲੇ COVID-19 ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ         
(education.nsw.gov.au ਵੇਖੋ)

> ਥੋੜ੍ੇ ਥੋੜ੍ੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

> ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਪਜਹਲਾ ਂਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਜ਼ਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ

> ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ (ਉਹ ਲੋਕ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਜਲੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

> ਜਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(ਹੇਅਰਿੈ੍ਸਰ, ਸਪਾਅ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆ ਂਵਾਲੇ ਸੈਲੂਨ, ਟੈਟ ੂਅਤੇ ਮਾਲਸ ਵਾਲੇ 
ਪਾਰਲਰਾ ਂਸਮੇਤ) 5 ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ

> ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ (ਉਹ ਲੋਕ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਜਲੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

> ਜਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਹੇਅਰਿੈ੍ਸਰ, ਸਪਾਅ, ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਅਤੇ ਨਹੁੰਆ ਂਵਾਲੇ ਸੈਲੂਨ, ਟੈਟ ੂਅਤੇ ਮਾਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲਰਾ ਂਸਮੇਤ) ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ       
ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਸੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਅਹਾਤੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ

> ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਂਾ ਂਸਾਜਰਆ ਂਲਈ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਜਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ (ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਹੇਅਰਿੈ੍ਸਰ, ਸਪਾਅ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ 
ਨਹੁੰਆ ਂਵਾਲੇ ਸੈਲੂਨ, ਟੈਟ ੂਅਤੇ ਮਾਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲਰ ਸਾਮਲ ਹਨ), ਘਣਤਾ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਅਹਾਜਤਆ ਂਜਵੱਚ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ                
1 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ 
ਪ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ

> ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਬੁਜਕੰਗ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀ ਹੈ 
(ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਹੀ, ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਅੰਦਰਵਾਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ (ਕਲਾਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ) 
> ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ 

ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਂਖੜ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
> ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਜਵਆਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ)

> ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਬੁਜਕੰਗ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀ ਹੈ        
(ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਹੀ, ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਅੰਦਰਵਾਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ (ਕਲਾਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ) 
> ਅੰਦਰਵਾਰ (ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ) ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ 
> ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਂਖੜ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

> ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ      
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ
> ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਂਖੜ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਘਰੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ

> ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦੇ ਹਨ,              
ਜੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਹਾਰਕ ਹੈ 

> ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਜਤਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ

> ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਵਾਜਬ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਹਾਰਕ ਹੈ 

> ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਜਤਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ 

> ਆਪਣੀ ਮਰ਼ਿੀ ਨਾਲ ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦੇ ਹਨ
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8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਹੀ  |

NSW ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਜਬਨਾ ਂਜਕਸੇ ਸਾਥ ਦੇ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ਂ(ਜਦ ਤੱਕ ਟੇਕਵੇਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ), ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾ,ਂ ਵੱਿੀਆ ਂਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂ
ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਆਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ nsw.gov.au

COVID-19  ਟੀਕਾਕਰਨਟੀਕਾਕਰਨ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਵਾਈਏਚਲੋ ਇਹ ਕਰਵਾਈਏ



ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 70% ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 80% ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਖੋਜ਼ਲ੍ਹਆ ਜ਼ਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਖੋਜ਼ਲ੍ਹਆ ਜ਼ਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ  ਦਸੰਬਰ 2021

ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਿੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਿੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਮਾਿਮ ਅਤੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆ ਂਵੱਿੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂ(ਸਟੇਿੀਅਮਾ,ਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕਾ,ਂ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸਾ ਂਸਮੇਤ) 
5000 ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ, ਜਾ ਂਛੋਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂ(ਜਸਨੇਮਾਘਰਾ ਂਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾ ਂਸਮੇਤ) ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਜਾ ਂ75% ਸਜਥਰ 
ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਸੱਜਖਆ ਸਹੂਲਤਾ ਂ(ਕਲਾ ਗੈਲਰੀਆ,ਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਂਸਮੇਤ) 
ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਜਟਕਟਾ ਂਵਾਲੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਂਨੂੰ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਆਜਗਆ ਹੈ 

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ 

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆ ਂਵੱਿੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂ(ਸਟੇਿੀਅਮਾ,ਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕਾ,ਂ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸਾ ਂਸਮੇਤ)        
5000 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ, ਜਾ ਂਛੋਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂ(ਜਸਨੇਮਾਘਰਾ ਂਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾ ਂਸਮੇਤ) ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਜਾ ਂ75% ਸਜਥਰ ਬੈਠਣ 
ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਸੱਜਖਆ ਸਹੂਲਤਾ ਂ(ਕਲਾ ਗੈਲਰੀਆ,ਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਂਸਮੇਤ) ਘਣਤਾ 
ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 

> COVID ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾ ਂਦੀ 200 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਜਗਆ ਹੈ 
> ਜਨਯੰਤਜਰਤ ਬਾਹਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਂ(ਯਾਨੀ ਜਕ - ਵਾੜ ਲੱਗੀ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆ ਂਜਟਕਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ)      

ਨੂੰ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 3,000 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 
> ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾ ਂਅਤੇ ਸਟਜਰਪ ਕਲੱਬਾ ਂਬੈਠ ਕੇ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਬਨਾ ਂਨਾਚ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆ ਂਵਿੱੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾ ਂ(ਸਟਿੇੀਅਮਾ,ਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕਾ ਂਅਤ ੇਰੇਸ ਕੋਰਸਾ ਂਸਮੇਤ) ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 
ਜਵਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਂਸਜਥਰ ਬਠੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 100% 

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂ(ਜਸਨੇਮਾਘਰਾ ਂਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾ ਂਸਮੇਤ) ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਂਸਜਥਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 100% 

> ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਜਵਧਾਵਾ ਂ(ਕਲਾ ਗੈਲਰੀਆ,ਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਂਸਮੇਤ) 
ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ

> ਜਟਕਟਾ ਂਵਾਲੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।      
1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾ਼ਿਰੀ ਵਾਸਤੇ COVID-19 ਸੁਰੱਜਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹਨ

> ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾ ਂਅਤੇ ਸਟਜਰਪ ਕਲੱਬਾ ਂ4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ ਨਾਲ 
ਖੁੱਲ੍ਦੀਆ ਂਹਨ। ਖੜ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ

> ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ 

ਜ਼ਵਆਹ ਅਤੇ 
ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ

> ਜਵਆਹ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾ ਂਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
(ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 5-ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਜਵਆਹ ਦੀਆ ਂਜਰਸੈਪਸਨਾ ਂਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ), 
ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ 

> ਅੰਜਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
(ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 10-ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ)   
ਅਤੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

> ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ 
> 10 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਗਾਇਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ 

> ਜਵਆਹ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 
5-ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਜਵਆਹ ਦੇ ਜਰਸੈਪਸਨਾ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ), ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਅੰਜਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 
10-ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ      
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਘਣਤਾ 
ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ

> 10 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਗਾਇਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ 

> ਜਵਆਹ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ        
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ

> ਅੰਜਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾ ਂਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

> ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਾਜਰਆ ਂਦੁਆਰਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ; ਘਣਤਾ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ    
ਲਾਗੂ ਹਨ 

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 
ਆਵਾਜਾਈ

> ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 5 ਜਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਦੱਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ

> ਛੁੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫੇਰੀਆ ਂਲਈ ਯਾਤਰਾ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਸਿਨੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ, 
ਵੋਲੋਂਗੌਂਗ, ਸੈਲਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਬਜਲਊ ਮਾਊਂਟੇਨ਼ਿ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਜਦਹਾਤੀ NSW ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਜਦਨ 
ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਵਾ ਂਸਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 

> ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾ ਂਜਵਚਕਾਰ ਛੱੁਟੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ 
> ਕਾਰਪੂਜਲੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ (ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 
> ਕੈਰਾਵੈਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਿ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਵੀ 

ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ
> ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਸਿਨੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ, ਵੋਲੋਂਗੌਂਗ, ਸੈਲਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਬਜਲਊ ਮਾਊਂਟੇਨ਼ਿ ਸਮੇਤ)             

ਅਤੇ ਜਦਹਾਤੀ NSW ਜਵਚਕਾਰ ਛੱੁਟੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਜਗਆ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਕਾਰਪੂਜਲੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ (ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ) 

> ਕੈਰਾਵੈਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਿ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ)

> ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਸਿਨੀ ਅਤੇ ਜਦਹਾਤੀ NSW ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ (ਛੱੁਟੀਆ ਂਸਮੇਤ) ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ
> ਕਾਰਪੂਜਲੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਜਕਸੇ ਲਈ ਆਜਗਆ ਹੈ 
> ਕਾਰਵਾ ਂਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਂਜਪੰਗ ਗਰਾਊਂਿ ਖੁੱਲੇ੍ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂ

ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ)
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16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਜਬਨਾ ਂਜਕਸੇ ਸਾਥ ਦੇ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ਂ(ਜਦ ਤੱਕ ਟੇਕਵੇਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ), ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾ,ਂ ਵੱਿੀਆ ਂਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂ
ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਆਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ nsw.gov.au
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