
ПОНОВНО ОТВАРАЊЕ ПОЧИЊЕ СА 70% ДОДАТНО ОТВАРАЊЕ СА 80%  ПОТПУНО ОТВАРАЊЕ 1. ДЕЦЕМБРА 2021.

Шта могу да раде само потпуно вакцинисане особе Шта свако сме да ради
Пријављивање и доказ о вакцинацији против ковида обавезно је за особље и клијенте у већини окружења  •  За окружења у регионалним крајевима Новог 

Јужног Велса, обавезан је доказ о вакцинацији за особље и клијенте; запослени могу да се врате на посао 11. октобра ако су примили бар једну дозу вакцине 
против ковида-19, с тим што морају да буду потпуно вакцинисани до 1. новембра 2021.  •  Ограничење од 1 особе на 4 квадратна метра у затвореним просторима 
и од 1 особе на 2 квадратна метра на отвореним просторима важи за неке од доле наведених активности  •  Планови за заштиту од ковида-19 се примењују

Ограничење од 1 особе на 2 квадратна метра у затвореним и на отвореним 
просторима важи за већину доле наведених активности

Маске и 
QR кодови

> Ношење маске је обавезно за све запослене и клијенте у свим 
затвореним просторима, укључујући јавни превоз, авионе и 
аеродроме (осим за децу млађу од 12 година) 

> Ношење маске више није обавезно на отвореним просторима (осим 
за угоститељско особље које служи госте)

> Пријављивање и доказ о вакцинацији против ковида обавезно је за 
запослене и клијенте

> Ношење маске је обавезно за све запослене и клијенте у свим 
затвореним просторима, укључујући јавни превоз, авионе и 
аеродроме (осим за децу млађу од 12 година)

> Ношење маске више није обавезно у пословним зградама 
(невакцинисане особе и даље морају да носе маску у канцеларијама)

> Ношење маске више није обавезно на отвореним просторима (осим за 
угоститељско особље које служи госте)

> Пријављивање и доказ о вакцинацији против ковида обавезно је за 
особље и клијенте

> Ношење маске је обавезно само у јавном превозу, авионима и на 
аеродромима и за угоститељско особље које служи госте

> Ношење маске више није обавезно на отвореним просторима 
(укључујући угоститељско особље које служи госте)

> Доказ о вакцинацији више није потребан у складу са уредбом 
здравствених власти

Посете породици 
и пријатељима

> Можете да примите до 10 посетилаца у вашем дому истовремено 
(ограничења се не односе на децу млађу од 12 година)

> Мања окупљања и рекреација на отвореном дозвољени су за 
највише 30 особа (број особа које нису потпуно вакцинисане је 
ограничен на 2)

> Посете особама у старачким домовима и домовима за особе са 
инвалидитетом дозвољене су у складу са правилима која важе у тим 
установама

> До 20 посетилаца је дозвољено у вашем дому истовремено 
(ограничења се не односе на децу млађу од 12 година)

> Мања окупљања и рекреација на отвореном дозвољени су за највише 
50 особа (број особа које нису потпуно вакцинисане је ограничен на 2)

> Посете особама у старачким домовима и домовима за особе са 
инвалидитетом дозвољене су у складу са правилима која важе у           
тим установама

> Нема ограничења броја посетилаца у вашем дому
> Нема ограничења броја људи на неформалним окупљањима и за 

рекреацију на отвореном
> Посете особама у старачким домовима и домовима за особе са 

инвалидитетом дозвољене су у складу са правилима која важе у            
тим установама

Вежбање и 
рекреација

> За вежбање и рекреацију не важе ограничења минималне 
удаљености

> Поново се отварају теретане, затворени простори за рекреацију и 
спортски објекти уз ограничење броја особа по квадратном метру и 
до 20 особа у групама

> Затворени базени су отворени за часове пливања, обуку и 
рехабилитацију

> Организовани спортови у заједници нису дозвољени

> За вежбање и рекреацију не важе ограничења минималне удаљености
> Поново се отварају теретане, затворени простори за рекреацију и 

спортски објекти уз ограничење броја особа по квадратном метру и до 
20 особа у групама

> Затворени базени су отворени за часове пливања, обуку и 
рехабилитацију

> Организовани спортови у заједници су дозвољени за потпуно 
вакцинисано особље, гледаоце и учеснике

> Нема ограничења броја особа у теретанама, затвореним просторима 
за рекреацију и спортским објектима; ограничење броја особа по 
квадратном метру се примењује

> Затворени базени поново се отварају за све намене
> Организовани спортови у заједници дозвољени су за све запослене, 

гледаоце и учеснике 
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ПОНОВНО ОТВАРАЊЕ НОВОГ ЈУЖНОГ ВЕЛСА

Особама млађим од 16 година које нису потпуно вакцинисане дозвољен је одлазак на радно место и боравак на свим отвореним просторима без пратње, али морају да буду са потпуно вакцинисаним чланом породице у угоститељским објектима (осим ако не преузимају храну за понети), 
објектима за забаву, великим објектима за рекреацију и верским објектима. Подручја локалних општина могу да имају различита правила и ограничења у складу са уредбама здравствених власти. За најновије информације посетите nsw.gov.au

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ COVID-19 УРАДИМО ТО
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Шта могу да раде само потпуно вакцинисане особе Шта свако сме да ради

Школе

> Школе се поново отварају уз 3. степен мера за заштиту од ковида-19 
(посетите education.nsw.gov.au)

> Постепени повратак ученика у школе од 18. октобра, а сви ученици 
се враћају у школске клупе од 25. октобра 2021.

> Школе се поново отварају уз 3. степен мера за заштиту од ковида-19 
(посетите education.nsw.gov.au)

> Постепени повратак ученика у школе почео је 18. октобра, а сви 
ученици се враћају у школске клупе од 25. октобра 2021.

> Ученици су се већ вратили у школске клупе

Куповина и 
личне услуге

> Продавнице робе која не спада у критичну категорију се поново 
отварају уз ограничење броја особа по квадратном метру (особе 
које нису потпуно вакцинисане могу само да поруче и преузму ову 
врсту робе)

> Салони за пружање личних услуга (укључујући фризерске, спа 
центре, козметичаре и маникире, салоне за тетовирање и масажу) 
поново се отварају уз ограничење броја особа по квадратном метру 
за највише 5 муштерија

> Продавнице робе која не спада у критичну категорију поново се отварају 
уз ограничење броја особа по квадратном метру (особе које нису 
потпуно вакцинисане могу само да поруче и подигну ову врсту робе)

> Нема ограничења броја особа у салонима за пружање личних услуга 
(укључујући фризерске, спа центре, козметичаре и маникире, салоне 
за тетовирање и масажу); поново се отварају уз ограничење броја 
особа по квадратном метру 

> Поново се отварају просторије за сексуалне услуге

> Продавнице робе која не спада у критичну категорију поново се отварају за 
све муштерије; ограничење броја особа по квадратном метру се примењује

> Нема ограничења броја особа у салонима за пружање личних услуга 
(укључујући фризерске, спа центре, козметичаре и маникире, салоне за 
тетовирање и масажу); ограничење броја особа по квадратном метру         
се примењује

> Салони за секс и сексуалне услуге се отварају уз ограничење од 1 особе 
на 4 квадратна метра

Ресторани и 
угоститељство

> Угоститељски објекти се поново отварају уз ограничење броја особа 
по квадратном метру за највише 20 особа по резервацији (само за 
понети за особе које нису потпуно вакцинисане)

> Забрањено певање у затвореном простору (осим за извођаче)
> Конзумирање пића у затвореном простору само за столом али 

конзумирање пића на отвореном простору може и за столом и стојећи
> Плес је дозвољен на отвореном простору; плес у затвореном 

простору није дозвољен (осим на венчањима)

> Угоститељски објекти се поново отварају уз ограничење броја особа 
по квадратном метру за највише 20 особа по резервацији (само за 
понети за особе које нису потпуно вакцинисане)

> Забрањено певање у затвореном простору (осим за извођаче)
> Плес је дозвољен у затвореном простору (осим у ноћним клубовима)       

и на отвореном простору 
> Конзумирање пића у затвореном и на отвореном простору може и за 

столом и стојећи

> Нема ограничења броја особа у угоститељским објектима; ограничење 
броја особа по квадратном метру се примењује

> Певање и плесање је дозвољено у затвореном и на отвореном 
простору

> Конзумирање пића у затвореном и на отвореном простору може и за 
столом и стојећи

Рад 
од куће

> Послодавци дозвољавају особљу да и даље ради од куће, ако је            
то изводљиво

> Послодавци захтевају од особља које није потпуно вакцинисано да 
ради од куће, ако је то изводљиво

> Послодавци дозвољавају особљу да и даље ради од куће, ако је                
то изводљиво

> Послодавци захтевају од особља које није потпуно вакцинисано да 
ради од куће, ако је то изводљиво

> Послодавци дозвољавају особљу да ради од куће по свом нахођењу
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Шта могу да раде само потпуно вакцинисане особе Шта свако сме да ради

Догађаји 
и забава

> Велики рекреативни објекти (укључујући стадионе, тематске 
паркове и тркачке стазе) поново се отварају уз ограничење броја 
особа по квадратном метру за највише 5.000 људи или уз изузеће

> Објекти за забаву (укључујући биоскопе и позоришта) поново се 
отварају уз ограничење броја особа по квадратном метру или 75% 
од фиксног капацитета седишта

> Информативне и образовне установе (укључујући уметничке 
галерије, музеје и библиотеке) поново се отварају уз ограничење 
броја особа по квадратном метру

> Јавна окупљања на отвореном простору са улазницама и седиштима 
дозвољена су за највише 500 људи уз ограничење броја особа по 
квадратном метру

> Забавни центри и ноћни клубови остају затворени

> Велики рекреативни објекти (укључујући стадионе, тематске паркове и тркачке 
стазе) отварају се уз ограничење броја особа по квадратном метру за највише 5.000 
људи или уз изузеће

> Објекти за забаву (укључујући биоскопе и позоришта) отварају се уз ограничење 
броја особа по квадратном метру или 75% од фиксног капацитета седишта

> Информативне и образовне установе (укључујући уметничке галерије, музеје и 
библиотеке) отварају се уз ограничење броја особа по квадратном метру

> Јавна окупљања на отвореном простору дозвољена су за највише 200 људи уз 
примену мера за заштиту против ковида

> Контролисана јавна окупљања на отвореном простору (тј. ограђеном простору 
уз улазнице и седишта) дозвољена су за највише 3.000 људи уз ограничење броја 
особа по квадратном метру

> Ноћни и стирптиз клубови поново се отварају уз конзумирање пића за столом и 
без плесања

> Нема ограничења броја особа у великим рекреативним објектима (укључујући 
стадионе, тематске паркове и тркачке стазе), уз ограничење броја особа по 
квадратном метру или 100% од фиксног капацитета седишта

> Нема ограничења броја особа у објектима за забаву (укључујући биоскопе и 
позоришта уз ограничење броја особа по квадратном метру или 100% од фиксног 
капацитета седишта

> Нема ограничења броја особа у информативним и образовним установама 
(укључујући уметничке галерије, музеје и библиотеке); ограничење броја особа по 
квадратном метру и даље је на снази

> Нема ограничења броја особа на јавним окупљањима на отвореном простору са 
улазницама и седиштима. Планови за заштиту од ковида-19 су потребни ако је 
присутно више од 1.000 особа

> Ноћни и стирптиз клубови се отварају уз ограничење од 1 особе на 4 квадратна 
метра. Дозвољено конзумирање пића стојећи и плесање

> Забавни центри се поново отварају уз ограничење броја особа по квадратном метру

Свадбе и 
верске службе

> Дозвољена су венчања уз ограничење броја особа по квадратном метру 
за највише 100 особа (број особа које нису потпуно вакцинисане је 
ограничен на 5)

> Дозвољене су свадбе уз ограничење броја особа по квадратном метру 
за највише 100 особа (није дозвољено особама које нису потпуно 
вакцинисане), конзумирање хране и пића само за столом, плесање је 
дозвољено

> Сахране су дозвољене уз ограничење броја особа по квадратном метру 
за највише 100 особа (број особа које нису потпуно вакцинисане је 
ограничен на 10), конзумирање хране и пића само за столом

> Верски објекти се поново отварају уз ограничење броја особа по 
квадратном метру

> До 10 потпуно вакцинисаних певача може наступати у верским објектима 
и на верским окупљањима

> Дозвољена су венчања без ограничења броја особа (број особа које нису 
потпуно вакцинисане је ограничен на 5)

> Дозвољене су свадбе без ограничења броја особа (није дозвољено особама 
које нису потпуно вакцинисане), дозвољено је конзумирање хране и пића 
стојећи, плесање је дозвољено, ограничење броја особа по квадратном 
метру још увек се примењује

> Сахране су дозвољене без ограничења броја особа (број особа које нису 
потпуно вакцинисане је ограничен на 10), дозвољено је конзумирање хране 
и пића стојећи, ограничење броја особа по квадратном метру још увек се 
примењује

> Верски објекти се поново отварају за особе које нису потпуно вакцинисане 
уз ограничење броја особа по квадратном метру

> До 10 потпуно вакцинисаних певача може наступати у верским објектима и 
на верским окупљањима

> Дозвољене су свадбе без ограничења броја особа, дозвољено 
је конзумирање хране и пића стојећи, плесање је дозвољено, 
ограничење броја особа по квадратном метру још увек се примењује

> Сахране су дозвољене без ограничења броја особа, дозвољено 
је конзумирање хране и пића стојећи, ограничење броја особа по 
квадратном метру још увек се примењује

> Верски објекти су отворени, а певање је дозвољено свима, ограничење 
броја особа по квадратном метру још увек се примењује

Путовање 
и превоз

> Уклоњено ограничење путовања унутар подручја локалних општина и 
радијус од 5км

> Путовање на годишњи одмор и рекреативни излети, укључујући 
једнодневне излете између ширег подручја Сиднеја (укључујући Central 
Coast, Wollongong, Shellharbour и Blue Mountains) и регионалних крајева 
Новог Јужног Велса нису дозвољени

> Путовање на годишњи одмор између регионалних подручја локалних 
општина је дозвољено

> Дозвољено је заједничко коришћење аутомобила (само за чланове вашег 
домаћинства који нису потпуно вакцинисани)

> Поново се отварају паркови за аутокараване и кампови (укључујући и за 
особе које нису потпуно вакцинисане)

> Нема ограничења удаљености за путовања
> Путовање на годишњи одмор између ширег подручја Сиднеја 

(укључујући Central Coast, Wollongong, Shellharbour и Blue Mountains) 
и регионалних крајева Новог Јужног Велса је дозвољено (није 
дозвољено за особе које нису потпуно вакцинисане)

> Дозвољено је заједничко коришћење аутомобила (само за чланове 
вашег домаћинства који нису потпуно вакцинисани)

> Паркови за аутокараване и кампови остају отворени (укључујући и за 
особе које нису потпуно вакцинисане)

> Путовање (укључујући годишње одморе) између ширег подручја 
Сиднеја и регионалних крајева Новог Јужног Велса је дозвољено

> Свима је дозвољено заједничко коришћење аутомобила
> Паркови за аутокараване и кампови остају отворени (укључујући и за 

особе које нису потпуно вакцинисане)
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ПОНОВНО ОТВАРАЊЕ НОВОГ ЈУЖНОГ ВЕЛСА

Особама млађим од 16 година које нису потпуно вакцинисане дозвољен је одлазак на радно место и боравак на свим отвореним просторима без пратње, али морају да буду са потпуно вакцинисаним чланом породице у угоститељским објектима (осим ако не преузимају храну за понети), 
објектима за забаву, великим објектима за рекреацију и верским објектима. Подручја локалних општина могу да имају различита правила и ограничења у складу са уредбама здравствених власти. За најновије информације посетите nsw.gov.au

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ COVID-19 УРАДИМО ТО


