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ફરજિયાત COVID-19 રસીકરણ
ડબલ્યુએનયું રક્ષણ અન ેઆવશયક સેવાઓ અન ેધંધાઓને લાંબા સમય માટે સલામત કરવાની યોિના

Gujarati | ગયુિરાતી

૩૧ ડડસેમબર ૨૦૨૧ સયુધીમાં પહેલો ડોઝ અન ે 
૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ સયુધીમાં સંપૂણ્ણ રસીકરણ
•  સુપરમાર્કેટ, ર્રરયાણાં, બેર્રી
•  રેસટટોરાં, પબ, બાર અથવા ર્ાફે
•  પટોસટ ઓરફસ
•  હાર્ડવેર સટટોર
•  ચાઇલર રે્ર અથવા ફેમમલી ર ેરે્ર
•  શાળાઓ અથવા છાત્ાલયવાળી શાળાઓ *
•  ટફે ( TAFE) અને વયવસાચલક્ી અભયાસક્રમ
•  નાણાંરર્ય સંસથાઓ
•  સમુદાય, ર્ટોઇપણ વયક્તિ, પ્ાણી અથવા પરરસર માટ ેજરૂરી અગતયની માળખાગતિ સુમવધાઓ અને સેવાઓ દા.તિ. 

યુટીમલટી (વીજળી, પાણી વગેરે સુમવધાઓ) અને પશુ મચરર્તસાલયટો
•  પેટ્ટોલ પંપટો, ટ્ર્ને ઊભા રહેવાના સથળટો અને રસતિા પરની વીશી (રટોરહાઉસસસ)
•  જાહેર અને વયાપારી પરરવહન
•  બંદર પર બાર્ીની ર્ામગીરી
•  બાર્ીનું વયાપારી પરરવહન, માલવાહર્ અથવા સંસાધનટો મેળવવાની, સંગ્રહ ર્રવાની અને તિેની હેરફેર ર્રવાની પ્રક્રયા
•  હટોટલ, મટોટલે અથવા રહેવાની સેવાઓ પૂરી પારતિા અનય રહેણાંર્ સથળટો
•  અંમતિમસંસર્ાર અથવા શબગૃહ સેવાઓ
•  ઇમારતિટો, જાળવણી અથવા બાંધર્ામ
*(૨૦૨૨ના શાળા વર્ષના સત્ ૧ પહેલાં)

તાળાબંધીના
સંિોગોમાં:

તાળાબંધીના અથવા તેના િેવા સંજાગોમાં કામ પર હાિર થવા નીચેનાઓનયું સંપૂણ્ણ રસીકરણ થયેલયું હોવયું આવશયક છે
•  અનય ક્લર્ અને ર્લે્ટ સેવાઓ •  બટોટલ શટોપ •  નયુઝએજનટ •  પાલતુ પ્ાણીઓની વસતુઓની દરુ્ાન •  જથથાબંધ વેપારી •  અમતિમહતવના દસતિાવેજટો બનાવનાર અને પતિાવટ એજનટટો

•  અમતિમહતવના ર્ારખાનાં, ઉતપાદર્ટો (મેનયુફે્ચરર), લટોખંર ઇતયારદની વસતુઓ બનાવવાવાળા અને સજ્ડર્ટો (પ્ટોર્શન)•  અમતિમહતવના પ્ાથમમર્ ઉદ્ટોગ•  અમતિમહતવનુ ંવનીર્રણ•  રટોરસાઇર અસસસટનસ

•  સરર્ારી અથવા સથાનનર્ સરર્ારની સેવાઓ રે્ જયાં ઘરેથી ર્ામ ર્રવું શક્ય નથી •  રે્ટલીર્ વનહવટી સેવાઓ

એવા વયવસાયો િેમાં ફેલાવો થવાની વધયુ શક્યતા, આંતડરક 
નનબ્ણળતા અથવા સમયુદાયની સલામતી માટે આપત્તિિનક િોખમ 
ટાળવાની િરૂડરયાતને કારણે િોખમ પૂરતયુ ંછે

ધંધો ચાલયુ રાખવા અન ેસમયુદાય 
કાય્ણરત રહે તે માટે મહતવપૂણ્ણ ગણાતાં 
વયવસાયો

•  પત્ર્ારતવ અને મીરરયા સેવાઓ•  વાહન અને મમરે્નનર્લ રરપેર સેવાઓ •  વેસટન્ષ ઓસટ્મેલયાની સંસદના સભયટો અને સભયટોના ર્મ્ષચારીઓ 

રસી મયુકાવવા www.rollupforwa.com.au પર જાઓ િો વયવસાય એક કરતાં વધયુ પ્રકારમાં બંધ બેસતો હોય તો, રસીકરણ આવશયકતાની સૌથી વહેલી સમયમયા્ણદા લાગયુ પડવી િોઇએ.

•  મવર્લાંગતિા
•  ઘરમવહટોણી કસથમતિ•  માદર્ પદાથ્ષ અને દારૂ મુક્તિ બાબતિની સેવાઓ •  બાળ સંરક્ણ

•  ઘરમા ંઅને સમુદાયમાં સંભાળ લેતિાં વૃદ્ધ સંભાળ ર્ામદારટો

•  આરદવાસી લટોર્ટો•  પરરવાર અને પારરવારરર્ હહંસા
•  સુધારણા રે્નદ્ટો
•  બાર્ીની રબલયુએની (WA) પટોમલસ
•  આગશમન અને ર્ટટોર્ટી સેવાઓ (સવયંસેવર્ટો સસવાય)
•  ર્તિલખાના અને માંસ પ્રક્રયા (ઉદ્ટોગટો)

૧ ડડસેમબર ૨૦૨૧ સયુધીમાં પહેલો ડોઝ અન ે૩૧ ડડસેમબર 
૨૦૨૧ સયુધીમાં બીિો ડોઝ 
•  સરહદ અને હવાઇ પરરવહન
•  દૂરગમ મવસતિારટોમાં આવેલ આરદવાસી (એબટોરરજીનલ) સમુદાયટોમાં ર્ામ ર્રતિાં અથવા 

તયાં પ્વેશ ર્રતિાં ર્મ્ષચારીઓ
•  નીચેના સંબંમધતિ સનહતિ, અગાઉના આદેશ અંતિગ્ષતિ ન આવરી લેવામાં આવી હટોય તિેવી, 

બાર્ી રહેલ રહેણાંર્ અને સબન-રહેણાંર્ સમુદાય સંભાળ સેવાઓ:

લાગુ પરતિી રસીર્રણ જરૂરરયાતિટો મટોટાભાગ ેહાલની 
જાહેર હુર્મટો ∕ નટોર્રીદાતિાઓ માટનેા સૂચનટોથી આવરી 
લેવામાં આવેલ છે અને તિ ેહજી લાગુ પર ેછે.

નવનવધ અમલીકરણની તારીખો
સાથે આદેશ
•  હટોટલ ્વટોરેનટાઇન
•  બંદરટો (ફ્તિ અરસક્તિ ર્ામદારટો જ)
•  રહેણાંર્ વૃદ્ધ સંભાળ
•  રબલયુએ (WA) પટોમલસમાં મમશન નનણા્ષયર્ 

વસતિારટો (રક્રરટર્લ એરરઆઝ)
•  જાહેર અને ખાનગી હટોકસપટલટો અને  

જાહેર આરટોગય સંભાળ સુમવધાઓ
•  સરહદ પાર ર્રતિાં માલવાહર્ટો (માગ્ષ અને રેલ) ર્ામદારટો - 

ફ્તિ વધ ુઅને અમતિશય જટોખમવાળા સથળટો
•  પ્ાથમમર્ અને સમુદામયર્ આરટોગય
•  સથળ પર સંસાધનટોવાળા ક્ેત્ટો


