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تتعيم تا كوبيد ١٩ الالزم
اسان لي إمايا تا قرب أستراليا و إمايا تا كدمات اساسيه و تجارية بي مودا تويل 

 المحان البكون اندو مكاتر كيفايا بسبب تا إرتفاع تا 

معدل تا انتقال اودوي او ادايف او دروري لي إمايا تا 

مجتمع من الكتر 

 االحتياجات البتألق بتطعيم بكون عىل اتجاه 

 مسؤولية تا مؤسسة سحية الحالي أو االتجاه 

تا عاملين وبنفيزو كدا.

 بنرماج ما تريك تا تنفيز 

البراو بروا
اوجرا صحه تا فوندوك  •

مينات )ادو لي اومال بس(  •
رايا سكان لي كوبار  •

مناتك موعيم لي شورتا تا قرب أستراليا  •
مشتشفيات العامة و كاسة و كمان كدمات   • 

مراكز صحية

اومال السكالين في اودود )تاراك و سيكيك اديد(  •
صحه األول لي مجتمع  •
قيتا تا مواريد في موقع  •

ماوقين  •

أدوم بيت  • كدمات تا مكادرات و مريسا إمايا تا جينا سوكير•   •

في بيوت ومجتمع تا عمال تا إناية تا ناس عجوس  •

شعب األصليين  • اناف تا اوسرا و بيت  •

كدمات تا تصيح  •
باقي شورتا تا قرب أستراليا  •

كدمات إتفح و تواري )بي إستيسنا متاتوين(  •
مسالك و تسنيه تا لحام  •

 جورا الوال في يوم ١ ديسمبر ٢٠٢١ تتعيم كامل في يوم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
ترحيل تا اودود و جوي  •

اومال سكالين في أو دكالين لي مجتمع السكانين األصليين  •
بقية تا كدمات العناية تا إكامة وغير إكامة المافي في دليل األول بالعالقة لي:  •

 اول جورا في يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و تتعيم كامل 

في يوم ٣١ يناير ٢٠٢٢
سوبر ماركت، بقاال، فرون  •

متام او عانا او بار او كافتريا   •
مكتب البريد  •

مكزن تا اجازا كمبيوتر   •
رايا جينا اوسرا تا يوم   •

مدرسه او مدرسة داكليه*  •
تافيس )TAFEs( ومؤسسة تا تعليم تا تدريب المهني  •

مؤسسة تا ماليه  •
بوني تعتيه و كدمات ايويا الدروري لي صحه و سالمه و رفايه مجتمع، اي زول او ايوان او مكان سبيل   • 

زيلي مرافك او ايادا تا بيترا 

متع تا بنزين و موقفات تا شحانات و ترقات  •
ترحيل ام و تيجارا   •

باقي عمليات تا مني   •
اقي موصالت تجارية، شحين او لوجيستيات   •

فوندوك او موتل او مرفاك إقاما اكير لي تقديم كدمات إيقاما   •
كدمات تا جنازا او جنايز   •

بوني او سيانا او تشيد  •
*)قبلة تتعيم اول في سينا اكادمية ٢٠٢٢(

 في زمن 

تا إكالك:

الديل بكونو دايرين اسان يدو تتعيم كامل اسان اومن يدرو سوكل في زمن تا إكالك او قيود زي إكالك

اكار انقرا و كولو تاجزا  دوكان تا كريستال •  ول تا اكبار•  مكزن تا جومال •  تأجير تا جومال•  ترحيل وكال و تساويها تا قروس•   •

كدمات تا حكومه او اوكوم المعلي باقي كدمات تا إدارا•   •

كدمه تا إسال مراكبات و مكانيكيه كدمه تا صحه و إالم•  ادا و موداف تا برليمان تا قرب أستراليا•   •

موسايده تا تريك عراجا تا اربه •  ارجع تا سينحات االويه•  شركات أرجأ و تسنيع تا إنتاج •   •

www.rollupforwa.com.au إذا كان وزيفة بليق بأكتر من واحد في االحتياج تا تطعيم بكون بطريقة القديم.لي وصول تا تيتعم، امشي لي
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معينة بتبارو حسما لي تواصل مستمر 

لي مودافين او وديفا تا مجتمع


