
COVID-19

Ipinag-uutos na mga pagbabakuna laban sa COVID-19

Upang protektahan ang WA at pangalagaan ang mahahalagang serbisyo at negosyo sa matagal na panahon

Unang dosis bago ang ika-31 ng Disyembre 2021 at 
kumpletong nabakunahan bago ang ika-31 ng Enero 2022
• Mga supermarket, groseri, panaderya
• Restoran, pub, bar or kapihan
• Tanggapan ng koreo
• Tindahan ng hardware
• Child care o family day care
• Paaralan o boarding school*
• Mga TAFE at kolehiyo ng bokasyonal na edukasyon
• Institusyong pinansyal
• Napakahalagang imprastraktura at mga serbisyong kinakailangan para sa kalusugan, 

kaligtasan at kapakanan ng komunidad, sinumang tao, hayop o nakapalibot na lugar hal. 
mga utility at klinika ng beterinaryo

• Gasolinahan, mga hintuan ng trak at mga bahay-kalsada (roadhouses)
• Transportasyong pampubliko at pangkalakal
• Natitirang mga operasyon sa daungan
• Natitirang transportasyong pangkalakal, pang-kargamento o logistics
• Hotel, motel o iba pang pasilidad ng matutuluyan upang magbigay ng mga serbisyong 

pang-akomodasyon
• Mga serbisyo ng punerarya o morge
• Gusali, pagmementena o konstruksyon
*(bago ang Term 1 ng 2022 taon ng aralan)

Sakaling 
magkaroon 
ng lockdown:

Mga trabaho kung saan ang panganib ay sapat 
dahil sa mataas na pagkahawahan, kahinaan o 
kinakailangan upang maiwasan ang mapaminsalang 
panganib sa kaligtasan ng komunidad

Mga trabaho na itinuturing na 
napakahalaga sa nagpapatuloy  
na paghahatid ng negosyo at  
pag-andar ng komunidad

Upang mabakunahan, pumunta sa www.rollupforwa.com.au Kung ang isang trabaho ay umaangkop sa mahigit sa isang kategorya, ang kahingian sa pagbabakuna na may pinakamaagang 
takdang-petsa (deadline) ang dapat ilapat.

• Kapansanan

• Kawalan ng tahanan• Mga serbisyo sa 
droga at alkohol

• Proteksyon ng bata

• Sa mga manggagawa sa pangangalaga ng 
matatanda sa bahay at sa komunidad

• Mga Aborihinal• Karahasan sa pamilya at sa tahanan
• Mga serbisyong koreksyonal
• Natitirang Pulisya ng WA
• Mga Serbisyo sa Sunog at Emerhensya (hindi kasama ang mga boluntir)
• Mga katayan ng hayop at pagpoproseso ng karne

Unang dosis bago ang ika-1 ng Disyembre 2021  
at kumpletong nabakunahan bago ang ika-31  
ng Disyembre 2021 
• Border at transportasyong panghimpapawid
• Mga kawani na nagtatrabaho o pumapasok sa mga liblib na komunidad 

ng mga Aborihinal
• Ang natitirang mga serbisyong pangangalaga sa komunidad na pang-

residente at hindi pang-residente na hindi nasakop sa mga nakaraang 
kautusan kasama ang kaugnay sa:

Ang nauugnay na mga kahingian sa 
pagbabakuna ay halos sakop ng kasalukuyang 
mga direksyon sa pampublikong kalusugan/
mga direksyon ng mga tagapag-empleyo at 
ang mga ito ay patuloy na ipatutupad.

Mga kautusan na may 
iba't ibang mga petsa  
ng pagpapatupad
• Kuwarentena sa hotel
• Mga daungan (nakalantad na  

manggagawa lamang)
• Pasilidad ng pangangalaga sa matatanda
• Mga misyon na kritikal na mga lugar sa  

Pulisya ng WA
• Mga pampubliko at pribadong ospital at  

mga pasilidad ng pampublikong 
pangangalagang pangkalusugan

• Mga trabahador ng kargamentong  
cross-border (kalsada at riles) - mataas  
at matinding lokasyon ng peligro lamang

• Pangunahin at pangkomunidad na kalusugan
• Onsite na sektor ng mapagkukunan sa onsite

Ang sumusunod ay kinakailangang kumpletong nabakunahan upang pumasok sa trabaho sakaling  
magkaroon ng lockdown o katulad na mga paghihigpit
• Iba pang tindahang 'click 

and collect'
• Tindahan ng alak • Newsagent • Tindahan ng mga alagang-hayop • Wholesaler • Mga ahente ng napakahalagang 

conveyancing at pag-aareglo

• Napakahalagang mga pabrika, pagmamanupaktura, 
pabrikasyon at produksyon

• Napakahalagang mga 
pangunahing industriya

• Napakahalagang pangangalaga 
sa gubat

• Tulong sa nasirang 
sasakyan sa daan

• Mga serbisyo ng pamahalaan o lokal na pamahalaan kung saan hindi posible ang pagtatrabaho mula sa bahay • Ilang mga serbisyong administratibo

• Mga serbisyong pamamahayag at media• Serbisyo sa sasakyan at pagkukumpuni ng mekaniko • Mga miyembro at kawani ng mga Miyembro ng 
Parlyamento ng Western Australia 

Filipino 


