
خالصة القواعد إذا كنت تعيش في منطقة الحكومة المحلية لكمبرالند

منطقة الحكومة المحلية لكمبرالند
ـ  COVID-19القواعد الخاصة ب

النشاط القواعد

ابق في المنزل يمكنك مغادرة المنزل إذا كان. عدم مغادرة المنزل إالّ إذا كانت مغادرته ألمر ضروري للغايةيجب

.  عذر معقوللديك 

.العزل الذاتياتّبع إرشادات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز إذا كنت في 

زيارة الناس :على العموم، ال يمكنك

زيارة الناس في منازلهم وال السماح لهم بزيارتك في منزلك<

.ال تعيش معهمع شخص آخرمشاركة السيارة <   

اإلصالحات 

والتنظيف

.أخرىيجب عليك عدم السماح ألي عامل بالدخول إلى منزلك إلجراء إصالحات أو أعمال صيانة أو تنظيف أو أية أعمال حرفية

.إصالحات أو أعمال صيانة أو تنظيف إذا كان باإلمكان تأجيلهايجب اتخاذ ترتيبات بديلة إلجراء أية 

امالتمارين واالستجم . كيلومترات من منزلك5ابق في منطقة حكومتك المحلية أو ضمن مسافة ال تتعّدى 

:من منزلك لممارسة التمارين أو لالستجمام معيمكنك الخروج

األشخاص الذين تعيش معهم<

.شخص واحد ال تعيش معه<   

العمل .قم بالعمل من المنزل إذا كان يمكنك ذلك

:منزلك للذهاب إلى العملإذا لم يكن بإمكانك العمل من المنزل يمكنك مغادرة

مصّرًحا له إذا كنت شخًصا <

ؤسسة تجارية   مفيها مناطق الحكومات المحلية لبلو ماونتنز وسنترال كوست وولنغونغ وشل هاربر في في منطقة سيدني الكبرى بما<

يمكنها أن تفتح

وشل هاربر بدون فيها مناطق الحكومات المحلية لبلو ماونتنز وسنترال كوست وولنغونغكيلومتًرا من منطقة سيدني الكبرى بما50لغاية <   

COVID-19الخضوع لفحص 

وولنغونغ وشل فيها مناطق الحكومات المحلية لبلو ماونتنز وسنترال كوستكيلومتًرا من منطقة سيدني الكبرى بما50على بعد أكثر من <   

أيام7متطلبات الفحص كل هاربر إذا استوفيت 

.القيام بأعمال اإلنشاء في منطقة الحكومة المحلية لكمبرالندال يمكن<   

.ادرة تلك المناطقمنطقة الحكومة المحلية لكمبرالند وال يُسمح لعمال اإلنشاء بمغال يُسمح بإجراء أعمال اإلنشاء وال بعمل الحرفيين في <   

.الوجهكّمامةبلبسالخاصةالقواعداتّبعالعمل،إلىللذهابمنزلكغادرتإذا

2021يوليو /تموز31صحيحة بتاريخ 

ساعدنا على وقف االنتشار<

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area#reasonable-excuse
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/self-isolation
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area#carpooling
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/greater-sydney#businesses-that-are-closed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers/greater-sydney-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/changes/face-mask-rules


.COVID-19أسئلة شائعة عن القواعد الخاصة بـ 

nsw.gov.auتذّكر أنه يمكنك أن تظل على اّطالع على آخر المستجدات بشأن القواعد التي تؤثر عليك في الموقع 

النشاط القواعد

COVID-19فحوص  :إذاCOVID-19اخضع لفحص 

أعراضكانت لديك أية <   

مؤّكدة COVID-19حالة إصابة في مكان في نفس الوقت مع كنت<   

مؤّكدة COVID-19اتصلت بحالة إصابة <   

ال كوست فيها مناطق الحكومات المحلية لبلو ماونتنز وسنترمن منطقة سيدني الكبرى بماكيلومتًرا50كنت تعمل على بعد أكثر من <   

.أيام7الفحص كل ملَزًما بتنفيذ متطلبات وولنغونغ وشل هاربر وكنت 

:م فيها، فإنكإذا كنت تعيش في مناطق الحكومة المحلية في كمبرالند أو تقيم فيها ولكنك تعمل خارج المنطقة التي تعيش فيها أو تقي

لـ  ع يوليو، إذا كنت من العاملين في مجال رعاية المسنين أو العاملين في مجال الرعاية الصحية، يجب أن تخض/تموز31من بداية <   

.لكي يُسمح لك بالذهاب إلى العمل( أيام3)ساعة 72مرة كل COVID-19فحص

:أما عامل الرعاية الصحية فهو الشخص الذي. العامل في رعاية المسنين هو الشخص الذي يعمل في دار لرعاية المسنين

(سواء في القطاع العام أو الخاص)1997يقدم الخدمات الصحية بالمعنى المقصود في قانون الخدمات الصحية لعام <   

يكون ممارًسا صحيًا مسجالً <   

يعمل لدى ممارس صحي مسجل أو<   

.يقدم خدمات إضافية لممارس صحي، مثل عمال النظافة والطهاة ومقدمي خدمات األمن في المستشفيات<   

الفقاعة االجتماعية كنك تعيش مع ينطبق هذا األمر أيًضا إذا كنت الشخص البالغ الوحيد ول. إذا كنت تعيش بمفردك، يمكنك دعوة شخص واحد لزيارتك

.أطفال

.  أي شخص آخرأن يزورلزيارتك لشخص الذي تختارهيمكن لال

.يمكن أن يكون لك زائر واحد فقط، لذلك بمجرد اختيار شخص ما فإنه ال يمكنك تغيير زائرك

.كيلومترات من منزلك5الزائر الذي تختاره مقيًما ضمن يجب أن يكون
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.

منطقة الحكومة المحلية لكمبرالند
ـ  COVID-19القواعد الخاصة ب

ساعدنا على وقف االنتشار<

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/changes
http://nsw.gov.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/symptoms-and-testing
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers/greater-sydney-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics

