Λέσχες και ομάδες
Πληροφορίες για COVIDSafe συναντήσεις σε λέσχες και ομάδες

Όταν συναντιόσαστε στη λέσχη ή στην ομάδα σας, να είστε COVIDSafe [ασφαλείς από την COVID] για την
αποφυγή διάδοσης της COVID-19:


Να πλένετε τα χέρια σας τακτικά για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας σαπούνι και νερό ή
χρησιμοποιήστε απολυμαντικό των χεριών που περιέχει τουλάχιστον 60 τοις εκατό αλκοόλ.



Να καλύπτετε τη μύτη ή το στόμα σας με ένα χαρτομάντηλο όταν φταρνίζεστε ή βήχετε και στη συνέχεια να το
πετάξετε και να πλύνετε τα χέρια σας. Εάν δεν έχετε χαρτομάντηλο, να βήξετε ή να φταρνιστείτε στο μέσα
μέρος του αγκώνα σας ή στο πάνω μανίκι.



Να διατηρείτε τουλάχιστον 1,5 μέτρο απόσταση από τους άλλους.



Να έχετε πάντα μαζί σας μάσκα προσώπου όταν φεύγετε από το σπίτι, εκτός εάν έχετε νόμιμο λόγο να μη
φοράτε μάσκα.



Να φοράτε μάσκα προσώπου όταν απαιτείται, εκτός αν ισχύει νόμιμη εξαίρεση. Επισκεφθείτε το
<www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-when-wear-face-mask> για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
τους τρέχοντες περιορισμούς για τις μάσκες προσώπου.



Να μη γλύφετε τα δάκτυλά σας, μη μοιράζεστε φαγητό, ποτά ή άλλα αντικείμενα, καθώς η αποφυγή αυτών των
πράξεων θα βοηθήσει εσάς και την οικογένειά σας να μείνετε ασφαλείς.



Μείνετε στο σπίτι αν είστε αδιάθετος/η και να κάνετε εξέταση αν έχετε συμπτώματα της COVID-19.

COVIDSafe συναντήσεις
Οι συναντήσεις (και οι συνεδριάσεις) μπορούν να γίνουν σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Οι απαιτήσεις
διαφέρουν ανάλογα την αίθουσα, οπότε οι ομάδες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους για την
αίθουσα για να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες COVIDSafe απαιτήσεις τους. Ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί για
όλες τις αίθουσες:


Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο μελών <https://www.coronavirus.vic.gov.au/recordkeeping-contact-tracing-information-business> οι διοργανωτές της συνάντησης πρέπει να εφαρμόσουν
τον κανόνα των δύο τετραγωνικών μέτρων. Εάν το παρουσιολόγιο μελών συμπληρώνεται χειρόγραφα,
ισχύει ο κανόνας των τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων <https://www.coronavirus.vic.gov.au/four-and-twosquare-metre-rules>. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα έχουν αρκετό χώρο για να
κρατήσουν 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν όρια για τον αριθμό των ατόμων στις ομάδες.
Δείτε παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των παρουσιολογίων μελών στις συναντήσεις.



Οι εκδηλώσεις σε ιδιωτική κατοικία υπόκεινται στα τρέχοντα όρια ιδιωτικών συναθροίσεων σε ένα σπίτι.
Αυτό το όριο δεν περιλαμβάνει τα άτομα που ζουν στο σπίτι ή βρέφη κάτω των 12 μηνών. Ο αριθμός του
ορίου συνάθροισης ισχύει ακόμη και αν γίνεται η συνάντησή σας στην αυλή ή σε εξωτερικό χώρο του
σπιτιού σας. Επισκεφθείτε το <https://www.coronavirus.vic.gov.au/social-gatherings> για λεπτομέρειες
σχετικά με τα τρέχοντα όρια κοινωνικών συναθροίσεων.



Εάν χρησιμοποιήσετε εγκαταστάσεις του δήμου, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες COVIDSafe του
δήμου.
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Χρειάζεται να κρατούν παρουσιολόγια μελών οι λέσχες και οι ομάδες;



Το παρουσιολόγιο παρευρισκομένων παραμένει σημαντικό εργαλείο για να μείνει η Βικτώρια ασφαλής και
ανοιχτή.
Οι κοινοτικοί χώροι εκδηλώσεων και οι εγκαταστάσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τη δωρεάν υπηρεσία QR
της Κυβέρνησης της Βικτώριας ή τη Victorian Government Application Programming Interface [Διασύνδεση
Προγραμματισμού Εφαρμογών της Κυβέρνησης της Βικτώριας] linked digital record [συνδεδεμένο σύστημα
καταχώρισης αρχείων] από τις 23 Απριλίου 2021:

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: για μέλη λεσχών και ομάδων που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία QR, συνιστάται
να βρίσκεται ένας εθελοντής στην είσοδο της αίθουσας για να καταχωρεί αυτά τα άτομα ως φιλοξενούμενοι
(του εθελοντή) σε μία κεντρική συσκευή. Αυτό θα επιτρέψει να εισέλθουν στην αίθουσα περισσότεροι
επισκέπτες καθώς θα μπορούν να εφαρμόσουν τον κανόνα των δύο τετραγωνικών μέτρων.

Μπορούν να προσφερθεί φαγητό και ποτό κατά τη διάρκεια συνάντησης
μιας λέσχης ή μετά από αυτή;
Μπορεί να προσφερθεί φαγητό ή ποτό ως μέρος μιας συνάντησης ή συγκέντρωσης λέσχης, αλλά θα πρέπει να
λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω για να περιορίσετε την πιθανή εξάπλωση του ιού.


σκεφτείτε να ζητήσετε από τα άτομα να φέρουν το δικό τους φαγητό, ποτό, ποτήρια και σκεύη



Εάν προσφέρεται φαγητό, αποφύγετε φαγητά που χρειάζονται κοινόχρηστα σκεύη ή κουτάλια
σερβιρίσματος, όπως πιατέλες με φαγητά.



Είναι προτιμότερο ένα άτομο να σερβίρει ή να διανέμει τα φαγητά ή τα ποτά. Για παράδειγμα, ένα άτομο θα
πρέπει να χειρίζεται τον βραστήρα νερού για το τσάι κι ένα άλλο άτομο ή άτομα θα πρέπει να είναι
υπεύθυνα για το σερβίρισμα του φαγητού.



Για να βοηθήσετε τ’ άτομα να κρατήσουν απόσταση 1,5 μέτρου, αποθαρρύνετε τα άτομα να κάνουν ουρά
για να πάρουν ρόφημα και φαγητό. Σκεφθείτε να χρησιμοποιήσετε σημάδια για να υπολογίσετε την
απόσταση.



Εάν συνήθως χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιήσιμα μαχαιροπήρουνα και πιατικά, δεν χρειάζεστε να τα
αντικαταστήσετε με αντικείμενα μιας χρήσης.



Πιατικά και μαχαιροπήρουνα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων στη ρύθμιση του πιο ζεστού
νερού ή στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων και στη συνέχεια να ξεπλένονται με ζεστό νερό
και να αφήνονται να στεγνώσουν. Να πλένετε ή να απολυμαίνετε τα χέρια σας πριν φυλάξετε τα
μαχαιροπήρουνα. Το προσωπικό θα πρέπει να πλένει τα χέρια του με σαπούνι και νερό ή να χρησιμοποιεί
αλκοολούχο απολυμαντικό των χεριών πριν και μετά το πιάσιμο των χρησιμοποιημένων πιατικών και
μαχαιροπήρουνων.

Χρειάζεται να φορούν τα άτομα μάσκες προσώπου ενώ βρίσκονται σε
συναντήσεις/εκδηλώσεις ομάδων;
Οι οδηγίες για τις μάσκες προσώπου της Κυβέρνησης της Βικτώριας ενημερώνονται τακτικά και πρέπει να
εφαρμόζονται σε συναντήσεις και εκδηλώσεις. Μάθετε σχετικά με τις τρέχουσες συστάσεις για τις μάσκες
προσώπου στο <https://www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks>.
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Κοινόχρηστα αντικείμενα
Θα πρέπει να υπάρχουν τακτικές διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι επιφάνειες και κοινόχρηστα αντικείμενα όπως τραπουλόχαρτα, Σκραμπλ, ματζόνγκ και μπάλες μπότσε [bocce balls] - καθαρίζονται και απολυμαίνονται.
Μπορείτε να αγοράσετε τραπουλόχαρτα που καθαρίζονται. Το σκούπισμα αυτών των αντικειμένων με
αποστειρωτικά μαντηλάκια ή απολυμαντικό θα είναι αρκετό αν δεν έχετε ζεστό σαπουνόνερο.

Μετακίνηση προς τις συναντήσεις λεσχών ή ομάδων
Πρέπει να φοράτε εφαρμοσμένη μάσκα προσώπου όταν μετακινήστε στα μέσα μαζικών μεταφορών, ταξί ή
οχήματα κοινής χρήσης από επιβάτες, εκτός αν έχετε νόμιμο λόγο να μην το κάνετε. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε
ότι φοράτε μάσκα προσώπου σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής σας, να εφαρμόζετε καλή υγιεινή και μη
μετακινείστε εάν είστε αδιάθετος/η.

Εάν είναι δυνατόν, οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν φυσική απόσταση, να κατανέμουν τις μετακινήσεις τους για να
αποφεύγουν τους συνωστισμούς στις ώρες αιχμής και να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Λειτουργούν επιπλέον υπηρεσίες καθαρισμού σε ολόκληρο το δίκτυο μέσων μαζικών μεταφορών, καθώς
διατίθενται και απολυμαντικά των χεριών σε στάσεις και σε σταθμούς για να σας βοηθήσουν να μείνετε ασφαλείς
κατά τις μετακινήσεις σας.
Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε να μεταφέρετε επιβάτες στο αυτοκίνητό σας που δεν μένουν στο σπίτι σας. Εάν
είστε σε όχημα με άτομα που δεν μένουν στο σπίτι σας:





Για να τηρούν τη φυσική απόσταση, οι επιβάτες θα πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα όπου είναι
δυνατόν. ·
Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου, εκτός εάν έχουν νόμιμη εξαίρεση.
Να αυξήσετε τον αερισμό. Ανοίξτε τα παράθυρα όπου είναι δυνατό και αποφύγετε τη χρήση της
λειτουργίας ανακύκλωσης αέρα του κλιματιστικού.
Να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τακτικά αντικείμενα και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά στο όχημα,
όπως τις λαβές των πορτών.

To find out more information about COVID-19 and how to stay safe visit
< https://www.coronavirus.vic.gov.au/
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email the Department of Health <COVID-19@dhhs.vic.gov.au>.
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Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, February 2021.
(see earlier comment above about web addresses and translated materials)
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