
COVID-19

الزمی COVID-19 ویکسینیشنز
WA کے تحفظ اور ضروری خدمات اور کاروباروں کی طویل المّدت حفاظت کے لیے

 31 دسمبر 2021 تک پہلی ڈوز اور  
31 جنوری 2022 تک مکمل ویکسینیشن

سپرمارکیٹس، سودا سلف، بیکری  •
ریستوران، پب، بار یا کیفے  •

پوسٹ آفس  •
ہارڈویئر سٹور  •

چائلڈ کیئر یا فیملی ڈے کیئر  •
سکول یا بورڈنگ سکول*  •

TAFE ادارے اور پیشہ ورانہ تعلیم کے کالج  •
مالیاتی ادارہ  •

کمیونٹی، کسی شخص، جانور کی صحت، حفاظت اور فالح کے لیے اہم انفراسٹرکچر اور ضروری خدمات یا   •
احاطے جیسے یوٹیلیٹیز اور جانوروں کے کلینک

پٹرول سٹیشن، ٹرک سٹاپ اور روڈ ہاؤسز  •
پبلک اور کمرشل ٹرانسپورٹ  •

باقی پورٹس کے کام  •
باقی کمرشل ٹرانسپورٹ، سامان لے جانے والی ٹرانسپورٹ یا الجسٹکس  •

ہوٹل، موٹل یا اقامتی خدمات فراہم کرنے والی دوسری اقامتی سہولت  •
جنازے یا مّیت خانے کی خدمات  •

بلڈنگ، مرّمت یا تعمیرات  •

*)2022 کے تعلیمی سال کی ٹرم 1 سے پہلے(

وہ پیشے جن میں کمیونٹی میں وائرس کے زیادہ پھیالؤ، لوگوں 

میں خطرہ پیدا کرنے والی کیفیات کی وجہ سے کافی خطرہ ہو یا 

کمیونٹی کی حفاظت کے لیے تباہ کن خطرات سے بچنا ضروری ہو

وہ پیشے جو کاروبار کی مسلسل فراہمی 

اور کمیونٹی کے جاری و ساری رہنے کے لیے 

اہم تصّور کیے جاتے ہیں

اگر کوئی پیشہ ایک سے زیادہ گروہوں میں آتا ہو تو ویکسینیشن کے تقاضے کے لیے اس آخری تاریخ کا اطالق ہوتا ہے جو پہلے آتی ہے۔ویکسین لگوانے کے لیے www.rollupforwa.com.au پر جائیں

معذوری  •

بے گھری  • منّشیات اور الکحل کی خدمات تحفظ بچگان•   •

گھر میں اور کمیونٹی میں معّمر افراد کے نگہداشتی کارکن  •

ایبوریجنل لوگ  • عائلی اور گھریلو تشّدد  •

اصالحی خدمات )جیلیں(  •
باقی WA پولیس  •

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )رضاکاروں کے عالوہ(  •
مذبح خانے اور گوشت کی تیاری  •

1 دسمبر 2021 تک پہلی ڈوز اور 31 دسمبر 
2021 تک مکمل ویکسینیشن 

سرحدی ٹرانسپورٹ اور فضائی ٹرانسپورٹ  •
دور دراز ایبوریجنل بستیوں میں کام کرنے یا داخل ہونے واال علمہ  •

کمیونٹی میں باقی رہائشی اور غیر رہائشی نگہداشتی اداروں کا گزشتہ احکام میں   •
احاطہ نہیں کیا گيا ہے جس میں یہ معامالت بھی شامل ہیں:

ویکسینیشن کے متعلقہ تقاضے بڑی حد تک حالیہ 

صحت عاّمہ کی ڈائریکشنز/آجروں کے لیے ڈائریکشنز 

میں مذکور ہیں اور یہ اب بھی اطالق پاتے ہیں۔

عملدرآمد کی مختلف 
تاریخوں کے ساتھ احکام

ہوٹل کوارنٹین  •
پورٹس )صرف وہ کارکن جنہیں وائرس سے   •

واسطہ پڑ سکتا ہے(

معّمر افراد کے رہائشی نگہداشتی ادارے  •
WA پولیس میں اہم فرائض کے مقامات  •

پبلک اور پرائیویٹ ہسپتال اور   • 
صحت کے سرکاری ادارے

سرحد پار سامان لے جانے والی ٹرانسپورٹ   •
)سڑک اور ریل( کے کارکن - صرف زیادہ اور 

انتہائی خطرے والے مقامات

پرائمری ہیلتھ اور کمیونٹی ہیلتھ۔  •
آن سائیٹ معدنی وسائل کا شعبہ  •

الک ڈاؤن کی 
صورت میں: 

 مندرجہ ذیل کے لیے الک ڈاؤن یا اسی طرح کی دوسری پابندیوں کی صورت میں کام پر جانے کے لیے مکمل 

ویکسینیشن ضروری ہو گی
دیگر کلک اینڈ کلیکٹ خریداری باٹل شاپ•  نیوز ایجنٹ•  پالتو جانوروں کی دکان•  تھوک فروش•  اہم کنویئنس ایجنٹس اور سیٹلمنٹ ایجنٹس•   •

سرکاری یا مقامی سرکاری خدمات جہاں گھر سے کام کرنا ممکن نہیں کچھ انتظامی خدمات•   •

گاڑیوں کی مرّمت اور مکینیکل مرّمت کی سروس صحافی اور ابالغ کے ادارے•  پارلیمنٹ آف ویسٹرن آسٹریلیا کے ارکان اور ارکان کا عملہ •   •

سڑک پر گاڑی کی خرابی کی صورت میں مدد اہم جنگالتی کام •  اہم بنیادی صنعتیں•  اہم فیکٹریاں، مینوفیکچرنک، مصنوعات سازی اور پروڈکشن•   •
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