
COVID-19

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί COVID-19
Για την προστασία της Δυτικής Αυστραλίας και τη διασφάλιση απαραίτητων υπηρεσιών και επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα

Πρώτη δόση έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και πλήρης 
εμβολιασμός έως 31 Ιανουαρίου 2022
• Σουπερμάρκετ, παντοπωλεία, αρτοποιεία
• Εστιατόρια, παμπ, μπαρ ή καφετερίες
• Ταχυδρομικά γραφεία
• Καταστήματα υλικών και εργαλείων
• Παιδική μέριμνα ή ημερήσια οικογενειακή μέριμνα
• Σχολεία ή σχολεία με οικοτροφείο*
• Σχολές τεχνικής εκπαίδευσης (TAFE) και κολλέγια επαγγελματικής εκπαίδευσης
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
• Κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες απαραίτητες για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία 

της κοινότητας, οποιοδήποτε άτομο, ζώο ή εγκαταστάσεις, π.χ. υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
και κτηνιατρεία

• Πρατήρια καυσίμων, χώροι στάσης φορτηγών και πρατήρια καυσίμων σε 
αυτοκινητοδρόμους

• Δημόσιες και εμπορικές συγκοινωνίες
• Υπόλοιπες λιμενικές λειτουργίες
• Υπόλοιπες εμπορικές συγκοινωνίες, μεταφορές εμπορευμάτων ή εφοδιαστικές επιχειρήσεις
• Ξενοδοχεία, μοτέλ ή άλλες εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών διαμονής
• Υπηρεσίες κηδειών και συναφών
• Κτίσιμο, συντήρηση ή κατασκευές
*(πριν από το 1ο Τρίμηνο του σχολικού έτους 2022)

Σε περίπτωση 
λόκνταουν:

Επαγγέλματα στα οποία ο κίνδυνος είναι μεγάλος 
λόγω υψηλής μετάδοσης, ευπάθειας ή απαραίτητα 
για την αποφυγή καταστροφικού κινδύνου για την 
ασφάλεια της κοινότητας

Επαγγέλματα που θεωρούνται 
κρίσιμα για τη συνεχή λειτουργία 
των επιχειρήσεων και τη 
λειτουργία της κοινότητας

Για να εμβολιαστείτε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.rollupforwa.com.au Αν ένα επάγγελμα ταιριάζει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ισχύει η απαίτηση εμβολιασμού με τη νωρίτερη προθεσμία.

• Αστέγους• Υπηρεσίες αντιμετώπισης 
ναρκωτικών και αλκοολισμού

• Προστασία 
παιδιών

• Αναπηρία • Εργαζομένους φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι και 
στην κοινότητα

• Ιθαγενείς Αυστραλούς• Ενδοοικογενειακή και οικιακή βία
• Σωφρονιστικές υπηρεσίες
• Υπόλοιπη Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας
• Πυροσβεστική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Έκτακτων Αναγκών  

(εξαιρούνται οι εθελοντές)
• Σφαγεία και επεξεργασία κρέατος

Πρώτη δόση έως 1 Δεκεμβρίου 2021 και πλήρης 
εμβολιασμός έως 31 Δεκεμβρίου 2021 
• Διασυνοριακές και εναέριες συγκοινωνίες
• Προσωπικό που εργάζεται σε απομακρυσμένες κοινότητες Ιθαγενών 

Αυστραλών ή εισέρχεται σ' αυτές
• Οι υπόλοιπες κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας με διαμονή ή χωρίς, που δεν 

καλύφθηκαν από προηγούμενες εντολές και περιλαμβάνουν τις σχετικές με:

Οι σχετικές απαιτήσεις εμβολιασμού 
καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τις 
τρέχουσες οδηγίες δημόσιας υγείας/οδηγίες 
εργοδοτών και αυτές συνεχίζουν να ισχύουν.

Εντολές με διάφορες 
ημερομηνίες εφαρμογής
• Καραντίνα σε ξενοδοχεία
• Λιμάνια (μόνο εκτεθειμένοι εργαζόμενοι)
• Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με διαμονή
• Κρίσιμες περιοχές αποστολών στην 

Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας
• Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και 

δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης

• Εργαζόμενοι στις διασυνοριακές μεταφορές 
(οδικές και σιδηροδρομικές) - μόνο 
τοποθεσίες υψηλού και ακραίου κινδύνου

• Πρωτοβάθμια και κοινοτική υγεία
• Τομέας επιτόπιας παροχής υπηρεσιών

Οι ακόλουθοι θα απαιτηθεί να είναι πλήρως εμβολιασμένοι για να πάνε στις εργασίες τους σε περίπτωση 
λόκνταουν ή παρόμοιων περιορισμών
• Υπόλοιπο λιανικό εμπόριο με 

παραγγελία και παραλαβή
• Καταστήματα πώλησης 

αλκοολούχων ποτών
• Εφημεριδοπωλεία • Καταστήματα 

κατοικιδίων ζώων
• Καταστήματα χονδρικής 

πώλησης
• Κρίσιμοι πράκτορες μεταβίβασης ακινήτων και 

διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών

• Κρίσιμα εργοστάσια, μεταποίηση, κατασκευή και παραγωγή• Κρίσιμες πρωτογενείς βιομηχανίες• Κρίσιμη δασοκομία• Οδική βοήθεια

• Κυβερνητικές ή αυτοδιοικητικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις που η εργασία από το σπίτι δεν είναι δυνατή • Ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες
• Δημοσιογραφικές υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης• Υπηρεσίες επισκευών οχημάτων και μηχανημάτων • Μέλη του Κοινοβουλίου της Δυτικής Αυστραλίας και το προσωπικό τους 
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