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2021 ഡിസംബർ 31-നുള്ിൽ ആദ്യ ഡഡോസം 2022 ജനുവരി  
31-നകം പൂർണമോയി പ്രതിഡരോധ കുത്ിവയ്പ്പം 
• സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, പലചരക്കക്, ബേക്കറി
• ററബറ്ാറന്ക്, പേക്, ോർ അറലെങ്ിൽ കബേ
• ബപാറ്ക് ഓേീസക്
• ഹാർഡക് റെയർ ബറ്ാർ
• ശിശു സംരക്ഷണം അറലെങ്ിൽ കുടംേ ബഡ റകയർ
• സക്കൂൾ അറലെങ്ിൽ ബോർഡിംഗക് സക്കൂൾ*
• TAFE-കളം റ�ാഴിലധിഷ്ി� (Vocational) െിദ്ാഭ്ാസ ബകാബേജുകളം
• സാമ്പത്ിക സ്ാപനം
• ഒരു സമൂഹം, െ്ക്ി, മൃഗം, പരിസരം എന്ിെയുറെ ആബരാഗ്ം, സുരക്ഷ, ബക്ഷമം എന്ിെയ്കക് 

ആെശ്മായ നിർണായക അെിസ്ാന സൗകര്ങ്ങളം ബസെനങ്ങളം. ഉദാ. യൂട്ിലിറ്ികളം  
റെറ്ിനറി ക്ിനിക്ം

• റപബ്ാൾ ബറ്ഷൻ, ്ക്കക് ബറ്ാപ്പുകൾ, ബറാഡക് ഹൗസുകൾ
• റപാതു, ൊണിജ് ഗ�ാഗ�ം
• ബശഷിക്ന് തുറമുഖ പ്രെർത്നങ്ങൾ
• ോക്കിയുള്ള ൊണിജ് ഗ�ാഗ�ം, ചരക്കക് അറലെങ്ിൽ ബലാജിറ്ിക്ക്
• �ാമസസൗകര്ങ്ങൾ നൽകുന്�ിനുള്ള ബഹാട്ൽ, ബമാട്ൽ അറലെങ്ിൽ മറ്ക് �ാമസ സൗകര്ം
• ശെസംസ്ാരം അറലെങ്ിൽ ബമാർച്ചറി ബസെനങ്ങൾ
• റകട്ിെ പരിപാലനം അറലെങ്ിൽ നിർമ്ാണം
*(2022 അധ്യന െർഷത്ിറല ബെം 1-നക് മുമ്പക് )

ഒരു തതോഴിൽ ഒന്ിൽക്കൂടുതൽ വിഭോഗങ്ങളിൽ തെടുകയോതണങ്ിൽ, ഏറ്റവം ഡനരതത്യുള് സമയെരിധിഡയോതെയുള് (deadline) 
വോക്ിഡനഷൻ ആവശ്യകത ബോധകമോക്കണം.

• െികല�
• ഗൃഹാതുര�• മയക്മരുന്ക്, മദ് ബസെനങ്ങൾ • കുട്ികളറെ സംരക്ഷണം

• ഇൻ-ബഹാം, കമ്്യൂണിറ്ി െബയാജന പരിചരണ പ്രെർത്കർ

• അറോറിജിനലുകൾ• കുടംേവം ഗാർഹിക പീഡനവം
• �ിരുത്ൽ ബസെനങ്ങൾ
• ബശഷിക്ന് WA ബപാലീസക്
• േയർ ആൻഡക് എമർജൻസി സർെീസസക് (സന്ദ്ധപ്രെർത്കർ ഒഴിറക)
• അറവശാലകളം ഇറച്ചി സംസ്രണവം

2021 ഡിസംബർ 1-നുള്ിൽ ആദ്യ ഡഡോസം  
2021 ഡിസംബർ 31-നകം പൂർണമോയി  
പ്രതിഡരോധ കുത്ിവയ്പ്പം 
• അ�ിർത്ി, ബെ്ാമ ഗ�ാഗ�ം
• െിദൂര അറോറിജിനൽ സമൂഹങ്ങേിൽ ബജാലി റചയ്യുന് അറലെങ്ിൽ പ്രബെശിക്ന് 

ജീെനക്കാർ
• ഇനിപ്പറയുന്തുൾറപ്പറെ മുൻ ഉത്രവകേിൽ പരാമർശിച്ചിട്ിലൊത് റസിഡൻഷ്ൽ, 

ബനാൺ ററസിഡൻഷ്ൽ കമ്്യൂണിറ്ി റകയർ ബസെനങ്ങൾ:

പ്രസക്മായ ൊക്ിബനഷൻ ആെശ്ക�കേിൽ 
പ്രധാനമായും നിലെിലുള്ള റപാതുജനാബരാഗ് 
നിർബദേശങ്ങൾ/റ�ാഴിലുെമകളറെ നിർബദേശങ്ങൾ 
എന്ിെ ഉൾറക്കാള്ളുന്നു, അെ തുെർന്നും 
ോധകമാണക്.

വിവിധ നിർവ്വഹണ 
തീയതികളുള് ഉത്രവകൾ
• ബഹാട്ൽ ക്ാറന്ന്ൻ
• തുറമുഖങ്ങൾ (സമ്പർക്കം ആെശ്മുള്ള 

റ�ാഴിലാേികൾ മാത്ം)
• ററസിഡൻഷ്ൽ വൃദ്ധ പരിചരണം
• WA ബപാലീസിറല നിർണ്ായക ബമഖലകൾ
• പബ്ികക്, സ്കാര് ആശുപത്ികളം 

റപാതുജനാബരാഗ് സൗകര്ങ്ങളം
• അ�ിർത്ി കെന്നുള്ള ചരക്കക് (ബറാഡക്, 

ററയിൽ) റ�ാഴിലാേികൾ - ഉയർന്/
അബങ്ങയറ്ം അപകെസാധ്�യുള്ളതുമായ 
സ്ലങ്ങൾ മാത്ം

• പ്രാഥമിക, സാമൂഹിക ആബരാഗ് ബമഖലകൾ
• ഓൺന്സറ്ക് റിബസാഴക്സക് റസക്ടർ

നിർബന്ിത ഡകോവിഡ്പ-19 പ്രതിഡരോധ കുത്ിവയ്പ്പകൾ
ദീർഘകോലഡത്ക്ക്പ WA-തയ െരിരക്ിക്കുന്തിനും അവശ്യ ഡസവനങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും സംരക്ിക്കുന്തിനും

ഒരു ഡലോക്ക്പഡഡൗൺ 
സോഹചര്യത്ിൽ:

ഡലോക്ക്പഡഡൗൺ അതലെങ്ിൽ സമോനമോയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ോയോൽ ഡജോലിയിൽ െതങ്ടുക്കോൻ തോതഴ െറയുന്വർക്ക്പ 
പൂർണ്ണമോയി പ്രതിഡരോധ കുത്ിവയ്പ്്പ നൽഡകണ്തുണ്്പ
• മറ്ക് ക്ിക്കക് ആൻഡക് കേക്ടക് റീറട്യിൽ • ബോട്ിൽ ബഷാപ്പുകൾ • ൊർത്ാ ഏജന്ക് • െേർത്തുമൃഗങ്ങളറെ ബറ്ാർ • റമാത്ക്കച്ചെെക്കാർ • നിർണായകമായ ന്കമാറ്/

റസറ്ിൽറമന്ക് ഏജന്റുകൾ

• നിർണായക ോക്ടറികൾ, നിർമ്ാണം, 
ോബ്ിബക്കഷൻ, ഉ�ക്പാദനം

• നിർണായകമായ പ്രാഥമിക െ്െസായങ്ങൾ• നിർണായക ബോറററ്റി (Critical Forestry)• ബറാഡക് ന്സഡക് സഹായം

• െീട്ിൽ നിന്ക് ബജാലി റചയ്ാൻ കഴിയാത് സർക്കാർ അറലെങ്ിൽ പ്രാബദശിക സർക്കാർ ബസെനങ്ങൾ • ചില അഡക്മിനിസക്ബ്റ്ീെക് ബസെനങ്ങൾ

ഡരോഗം െകരോനുള് ഉയർന് സോധ്യത, ദുർബലത 
അതലെങ്ിൽ സമൂഹത്ിതറെ സരക്ിതത്വത്ിന്പ 
അെകെകരമോഡയക്കോവന് ഒരു റിസ്പക്പ ഉണ്ോക്കോൻ  
സോധ്യത ഉള് തതോഴിലുകൾ

ബിസിനസിതറെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുതെ 
പ്രവർത്നത്ിതറെയും തുെർച്ചയോയ 
തഡലിവറിക്ക്പ നിർണോയകതമന്്പ 
കരുതത്ടുന് തതോഴിലുകൾ

• പത്പ്രെർത്ന, മാധ്മ ബസെനങ്ങൾ• ൊഹന, റമക്കാനിക്കൽ റിപ്പയർ ബസെനം • റെബറ്ൺ ഓസക്ബ്ലിയയിറല പാർലറമന്ക് അംഗങ്ങളം അംഗങ്ങളറെ ജീെനക്കാരും 

വോക്ിഡനഷൻ എടുക്കോൻ www.rollupforwa.com.au സന്ദർശിക്കുക

Malayalam l മലയാേം


