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بلدہ تحفظ دراز مدت آسترالیای غربی و حفاظت از خدمات و کاروبارھای ضرور

اولین واکسین تا 31 ماه دسمبر 2021 و مکمل واکسین تا 
31 ماه جنوری 2022 

سوپرمارکیت، پرچون فروشی و بیکری  •
رستورانت، پب، بار و کافه  •

پوست آفیس   •
دکان هاردویر  •

کودکسان و مراکز نگھداری روزانه زوستو   •
مکتب و یا مکتب لیلیه دار*  •
تیف  و کالج یادگیری حرفه ای  •

ادارہ ھای مالی   •
بخش ھای مهم و خدمات مهم صحی، امنیتی و رفاھی اجتماع، افراد، حیوان و محل ھا مثال،   •

خدمات آب و برق و کلینیک حیوانات 
پترول پمپ، ایستگاہ الری و سرای ھا  •

ترانسپورت عمومی و تجاری  •
باقی کارھای بندرھای تجارتی  •

باقی ترانسپورت تجاری، حمل و نقل و لوجیستیک   •
هوتل، موتل و دیگه جاھای اقامت بلدہ خدمات اقامت  •

تشیع جنازه وخدمات سردخانه  •
ساختمان، تعمیر و کار ساختمانی   •

)پیش از ترم اول مکتب د سال 2022(

شغلھای که  بلدہ پیشبرد کاروبار و خدمات 

اجتماعی حیاتی حساب موشه

شغالی که خطر زیاد دیره بخاطر تید شدو، آسیب پذیری یا 

بخاطر نیازمندی تا از خطر فاجعه آمیز بخاطرامنیت اجتماع 

جلوگیری کنی

نیازمندی مربوط به واکسین فعل اکثریت شی زیر 
پوشش رهنمایی صحت عامه/رهنمایی صائب 

کار استه و امی رقم ادامه دیره. 

دستور قد تاریخ های مختلف 
بلدہ اجرا
قرنطینه د هوتل  •

بندرھای تجارتی )فقط بلدی  کارگرای آلودہ(   •
خانه سالمندا  •

بخش ھا یا کارھای خیلی مھم دہ پولیس   •
آسترالیای غربی

شفاخانه های دولتی و شخصی و بخش های   •
مراقبت صحی دولتی

کارگرای حمل و نقل بین مرزی )سرک و قطار(   •
- فقط بلدہ جایای خطر زیاد و بی نهایت

صحت اولیه و اجتماع  •
بخشای منابع  درسایت  •

معیوبیت  •
بی خانه گی  • خدمات مواد مخدر وشراب محافظت زوستو•   •

کارمندای که د بخش سالمندا د خانه و د اجتماع کار مونه  •

مردمای بومی   • خشونت فامیلی و خانگی   •
خدمات اصالحی  •

باقی منده پولیس استرالیای غربی  •
خدمات آتش فشانی و عاجل )به غیر از کسایکه داو طلب کار مونن(  •

قصابیا و جایای که گوشت ره بسته بندی مونه   •

اولین واکسین تا 1 دسامبر 2021 و واکسین کامل 
تا 31 دسامبر 2021 
ترانسپورت مرزی و هوایی  •

کارمندای که د جاھای دور افتاده مردم بومی کار مونن یا داخل موشن   •
باقی مانده خدمات خانه سالمندا و سرپرستی اجتماعی غیر خانه سالمنداکه زیر   •

پوشش دستور قبلی نبود بشمول که مربوط به: 

د وقت 

قرنطین:
اینی ھا باید مکمل واکسین باشن بلدہ ازی که د وقت قرنطین یا قیوادت مربوطه د کار بورن  

دیگه دکانھای خریداری روی انترنیت و جمع آوری از بورون دکان دکان شراب•  اخبار فروشی•  دکان حیوان خانگی •  عمده فروشی•  قباله نویسی و نمایندگی مسکن یابی •   •

کارخانه ها، تولید کنندہ ھا، فابریکه ها و مراکز تولیدی اولیه  • کارخانه های اولیه حیاتی  • جنگلبانی مهم   • کمک لب سرک  •

او خدمات دولتی و شاروالی که از خانه انجام دیده نشنه بعضی از خدمات اداری•   •

ژورنالیستا و خدمات رسانه ھا   • خدمات موتر و ترمیم موتر نماینده ھا و کارمندای نماینده ھای پارلمان استرالیای غربی  •   •

اگر یک شغل د بیشتر از یک بخش شامل موشه، باید نیازمندی واکسین مربوط به نزدیکترین تاریخ تدبیق شونه.  بلدی ازیکه واکسین شونین  د www.rollupforwa.com.au بورین


