Sơ lược về Dịch vụ Mã QR của Chính phủ Victoria
Dịch vụ Mã QR của Chính phủ Victoria là dịch vụ miễn phí dành
cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ và sự kiện ở
Victoria. Những chi tiết đã ghi nhận này giúp ích cho những
nhân viên truy dấu lần tiếp xúc.
Victoria chuyển sang nới lỏng hơn nữa các điều lệ COVIDSafe từ
6:00 tối thứ Sáu, 26 tháng 3 năm 2021.
Mục đích của những thay đổi
kiện cho người dân Victoria
thích trong khi vẫn áp dụng
những gì người dân Victoria

này là để cân bằng việc tạo điều
quay trở lại làm những việc họ
các biện pháp để bảo vệ tất cả
đã cố gắng hết sức để đạt được.

Những điểm chính
Lưu giữ hồ sơ tiếp tục là công cụ quan trọng để giúp
Victoria giữ an toàn và không đóng cửa.
Tất cả các địa điểm và cơ sở sau đây phải sử dụng Dịch vụ
QR miễn phí của Chính phủ Victoria hoặc Giao diện Lập
trình Ứng dụng (Application Programming Interface) của
Chính phủ Victoria là Hệ thống lưu giữ chi tiết/hồ sơ
bằng công nghệ kỹ thuật số liên kết với nhau, từ ngày 26
tháng 3 (sẽ áp dụng 28 ngày miễn chước trường hợp không
tuân thủ, cho đến ngày 23 tháng 4 năm 2021):
o Nhà hàng - Khách sạn (bao gồm các cơ sở ăn uống,
chẳng hạn như quán cà phê, nhà hàng, quán rượu, quán
bar, câu lạc bộ và khách sạn).
o Giải trí thể chất trong nhà và thể thao trong cộng
đồng (bao gồm phòng tập thể dục dụng cụ có nhân viên
và không có nhân viên phụ trách, trung tâm vui chơi,
công viên trượt ván trong nhà và trung tâm nhảy giàn
nhún trong nhà)
o Các cơ sở giải trí thể chất ngoài trời và thể thao
trong cộng đồng
o Hồ bơi, spa, phòng xông hơi nóng, phòng xông hơi
nước và suối (các không gian trong nhà và ngoài
trời, bao gồm nơi có nước hoặc không có nước)
o Các nghi lễ và tụ họp tôn giáo (bao gồm nơi thờ
phụng)
o Đám cưới: Các yêu cầu về lưu giữ hồ sơ theo địa điểm
tổ chức đám cưới.
o Tang lễ: Các yêu cầu về lưu giữ hồ sơ theo địa điểm
tổ chức tang lễ.
o Các địa điểm và cơ sở cộng đồng bao gồm thư viện và
thư viện đồ chơi (không bao gồm công viên trượt ván
ngoài trời, sân chơi và các khu vực chung ngoài trời
khác)
o Cơ sở nghệ thuật sáng tạo
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Kiểm tra và đấu giá bất động sản
Địa điểm giải trí có chỗ ngồi (trong nhà và ngoài
trời)
o Địa điểm trong nhà không có chỗ ngồi (chẳng hạn như
phòng trưng bày)
o Địa điểm giải trí ngoài trời không có chỗ ngồi
(chẳng hạn như Sở thú, viện bảo tàng sống động)
o Địa điểm chơi có mái vòm (Arcades), phòng chơi trò
trốn thoát, trung tâm chơi bingo
o Địa điểm chiếu phim, khán giả ngồi trong xe
o Công viên giải trí
o Cờ bạc (sòng bạc, khu vực máy cờ bạc, địa điểm cá
cược bán lẻ)
o Giải trí dành cho người lớn (nhà thổ, các địa điểm
cho quan hệ tình dục tại chỗ, giải trí khiêu dâm)
o Hộp đêm
o Karaoke
o Dịch vụ cắt uốn tóc, làm đẹp và chăm sóc cá nhân
o Chỗ ở (khách ở trong không gian chung, công cộng)
o Các nhà khai thác du lịch thương mại bao gồm, nhưng
không giới hạn:
o Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến viện bảo
tàng, phòng trưng bày, các địa điểm lịch sử
o Thể thao mạo hiểm (khinh khí cầu, leo xuống vách
dựng đứng, leo núi, chèo thuyền, chèo thuyền kayak,)
o Các chuyến du lịch trên biển (chèo thuyền kayak, lặn
biển, câu cá, lướt sóng)
o Xe chở khách thương mại (thời gian 28 ngày miễn
chước trường hợp không tuân thủ đã kết thúc vào ngày
26 tháng 3 năm 2021).
Đối với siêu thị, chợ, trung tâm bán lẻ và mua sắm, rất
nên sử dụng dịch vụ này.
Tất cả các địa điểm và doanh nghiệp khác không có trong
danh sách này nên sử dụng Dịch vụ Mã QR miễn phí của
Chính phủ Victoria hoặc API (Giao diện Lập trình Ứng
dụng) của Chính phủ Victoria để lưu giữ hồ sơ.
Muốn biết thêm thông tin về việc lưu giữ hồ sơ, hãy truy
cập Lưu giữ hồ sơ để truy dấu lần tiếp xúc - trang thông
tin dành cho doanh nghiệp.
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