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Ασφαλείς έλεγχοι εισόδου COVID-Safe και αποδεικτικό εμβολιασμού απαιτούνται για 
το προσωπικό και τους πελάτες στους περισσότερους χώρους  •  Για χώρους στην 

περιφερειακή ΝΝΟ με απαιτήσεις εμβολιασμού για το προσωπικό και τους πελάτες, 
το προσωπικό επέστρεψε στην εργασία στις 11 Οκτωβρίου αν είχε λάβει τουλάχιστον 
μία δόση κάποιου εμβολίου ενάντια στον COVID-19, αλλά απαιτείται να είναι πλήρως 
εμβολιασμένο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021  •  Το όριο συντελεστή πυκνότητας του 
1 ατόμου ανά 4 τετραγωνικά μέτρα (τμ) για εσωτερικούς χώρους και 1 ατόμου ανά 

2 τμ για εξωτερικούς χώρους ισχύει για μερικές δραστηριότητες που αναγράφονται 
παρακάτω  •  Ισχύουν τα Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19

Ασφαλείς έλεγχοι εισόδου COVID-Safe και αποδεικτικό εμβολιασμού απαιτούνται 
για το προσωπικό και τους πελάτες στους περισσότερους χώρους  •  Το όριο 

συντελεστή πυκνότητας του 1 ατόμου ανά 2 τμ για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους ισχύει για όλες τις δραστηριότητες που αναγράφονται παρακάτω  

•  Ισχύουν τα Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19  

Το όριο συντελεστή πυκνότητας του 1 ατόμου ανά 2 τμ σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους ισχύει για όλες τις δραστηριότητες που                    

αναγράφονται παρακάτω

Μάσκες και 
κωδικοί QR

> Απαιτείται χρήση μάσκας για όλο το προσωπικό και τους πελάτες σε 
όλους τους εσωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δημόσιας μεταφοράς, αεροπλάνων και αεροδρομίων (με εξαίρεση τα 
παιδιά κάτω των 12 ετών)

> Δεν θα απαιτείται πλέον η χρήση μάσκας σε κτίρια γραφείων (με 
εξαίρεση τα άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Δεν θα απαιτείται πλέον η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους (με 
εξαίρεση το προσωπικό εξυπηρέτησης σε χώρους εστίασης)

> Ασφαλείς έλεγχοι εισόδου ενάντια στον COVID-19 και αποδεικτικό 
εμβολιασμού απαιτούνται για το προσωπικό και τους πελάτες

> Απαιτείται η χρήση μάσκας για όλο το προσωπικό και τους πελάτες σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των μέσων δημόσιας μεταφοράς, 
αεροπλάνων και αεροδρομίων (με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 12 ετών)

> Δεν απαιτείται η χρήση μάσκας σε κτίρια γραφείων (με εξαίρεση τα άτομα που 
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Δεν απαιτείται η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους (με εξαίρεση το 
προσωπικό εξυπηρέτησης σε χώρους εστίασης)

> Ασφαλείς έλεγχοι εισόδου ενάντια στον COVID-19 και αποδεικτικό εμβολιασμού 
απαιτούνται για το προσωπικό και τους πελάτες

> Απαιτείται η χρήση μάσκας μόνο για τα μέσα δημόσιας μεταφοράς,         
αεροπλάνα και αεροδρόμια, και για το προσωπικό εξυπηρέτησης σε 
εσωτερικούς χώρους εστίασης

> Δεν απαιτείται πλέον η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους 
(συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού εξυπηρέτησης σε χώρους εστίασης)

> Το αποδεικτικό εμβολιασμού δεν απαιτείται πλέον από Δημόσιο             
Υγειονομικό Διάταγμα

Επισκέψεις 
σε συγγενείς 
και φίλους

> Επιτρέπονται μέχρι και 20 επισκέπτες στο σπίτι σας κάθε φορά (όρια 
αριθμού επισκεπτών δεν ισχύουν για παιδιά κάτω των 12 ετών)

> Επιτρέπονται μικρές συγκεντρώσεις και δραστηριότητες ψυχαγωγίας 
σε εξωτερικούς χώρους για μέχρι 50 άτομα (όριο αριθμού 2 ατόμων για 
άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Επισκέπτες σε τροφίμους γηροκομείων και κατοικίες ατόμων με 
αναπηρίες επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς τους

> Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό επισκεπτών στο σπίτι σας
> Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό ατόμων για δημόσιες συγκεντρώσεις και 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας σε εξωτερικούς χώρους, (απαιτούνται Σχέδια 
Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19 αν παραβρεθούν πάνω από 1.000 άτομα)

> Όλοι οι επισκέπτες σε τροφίμους γηροκομείων και κατοικίες ατόμων με 
αναπηρίες επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς τους

> Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό επισκεπτών στο σπίτι σας
> Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό ατόμων για δημόσιες συγκεντρώσεις σε 

εξωτερικούς χώρους (απαιτούνται Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19 αν 
παραβρεθούν πάνω από 1.000 άτομα)

> Όλοι οι επισκέπτες σε τροφίμους γηροκομείων και κατοικίες ατόμων με 
αναπηρίες επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς τους

Άσκηση και 
ψυχαγωγία

> Τα γυμναστήρια, οι εσωτερικοί χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης 
ξανανοίγουν με όρια συντελεστή πυκνότητας και έως 20 άτομα σε τάξεις

> Οι εσωτερικές πισίνες κολύμβησης ανοίγουν για μαθήματα κολύμβησης, 
προπόνηση και δραστηριότητες αποθεραπείας 

> Τα κοινοτικά αθλήματα επιτρέπονται για το προσωπικό, τους φιλάθλους 
και συμμετέχοντες μέχρι 1.000 άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα 
(απαιτούνται Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19)

> Υπάρχει όριο 20 ατόμων για μαθήματα γυμναστικής και χορού 
> Οι εσωτερικές πισίνες κολύμβησης ξανανοίγουν για όλους τους σκοπούς
> Επιτρέπονται τα κοινοτικά αθλήματα για όλο το προσωπικό, τους φιλάθλους 

και συμμετέχοντες (απαιτούνται Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19 αν 
παραβρεθούν πάνω από 1.000 άτομα)

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων σε γυμναστήρια, εσωτερικούς 
χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης – ισχύουν όρια συντελεστή πυκνότητας

> Οι εσωτερικές πισίνες κολύμβησης ανοίγουν για όλους τους σκοπούς
> Επιτρέπονται τα κοινοτικά αθλήματα για όλο το προσωπικό, τους φιλάθλους 

και συμμετέχοντες (απαιτούνται Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19 αν 
παραβρεθούν πάνω από 1.000 άτομα)
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Επιτρέπεται σε άτομα κάτω των 16 ετών που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα να βρίσκονται ασυνόδευτα στο χώρο εργασίας τους και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, αλλά απαιτείται να βρίσκονται με ένα πλήρως εμβολιασμένο μέλος του νοικοκυριού τους σε χώρους εστίασης 
(εκτός αν παραλαμβάνουν πακέτο φαγητού), σε χώρους ψυχαγωγίας και μεγάλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας. Οι περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης ίσως υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς και περιορισμούς σύμφωνα με τα Δημόσια Υγειονομικά Διατάγματα.

Για τις τελευταίες πληροφορίες επισκεφθείτε το nsw.gov.au
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Σχολεία

> Τα σχολεία ξανάνοιξαν με μέτρα ασφάλειας Επιπέδου 3 ή Επιπέδου 
3 Plus ενάντια στον COVID-19 στις 25 Οκτωβρίου (επισκεφθείτε το 
education.nsw.gov.au)

> Οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει σε δια ζώσης μάθηση > Οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει σε δια ζώσης μάθηση

Ψώνια και 
υπηρεσίες 
αισθητικής

> Το μη αναγκαίο λιανικό εμπόριο ξανανοίγει με όρια συντελεστή πυκνότητας 
(τα άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα μπορούν μόνο να έχουν 
πρόσβαση σε μη αναγκαίο λιανικό εμπόριο μέσω του Click & Collect)

> Οι υπηρεσίες αισθητικής (συμπεριλαμβανομένων των κομμωτηρίων, 
σπα, ινστιτούτων ομορφιάς και μανικιούρ, υπηρεσιών τατουάζ και μασάζ) 
ξανανοίγουν με όρια συντελεστή πυκνότητας και χωρίς όριο αριθμού ατόμων

> Ξανανοίγουν οι οίκοι ανοχής για σεξουαλικές υπηρεσίες

> Το μη αναγκαίο λιανικό εμπόριο παραμένει ανοιχτό με όρια συντελεστή 
πυκνότητας (τα άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα μπορούν μόνο να 
έχουν πρόσβαση σε μη αναγκαίο λιανικό εμπόριο μέσω του Click & Collect)

> Δεν υπάρχει περιορισμός ατόμων για υπηρεσίες αισθητικής 
(συμπεριλαμβανομένων των κομμωτηρίων, σπα, ινστιτούτων ομορφιάς και 
μανικιούρ, υπηρεσιών τατουάζ και μασάζ) ισχύουν όρια συντελεστή πυκνότητας

> Ανοίγουν οι οίκοι ανοχής για σεξουαλικές υπηρεσίες

> Το μη αναγκαίο λιανικό εμπόριο ξανανοίγει για όλους – ισχύουν όρια 
συντελεστή πυκνότητας

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για υπηρεσίες αισθητικής 
(συμπεριλαμβανομένων των κομμωτηρίων, σπα, ινστιτούτων ομορφιάς και 
μανικιούρ, υπηρεσιών τατουάζ και μασάζ) – ισχύουν όρια συντελεστή πυκνότητας

> Ανοίγουν οι οίκοι ανοχής για σεξουαλικές υπηρεσίες 

Εστιατόρια και 
χώροι εστίασης

> 20 άτομα ανά κράτηση σε χώρους εστίασης, ισχύει όριο συντελεστή 
πυκνότητας (μόνο παραλαβή πακέτου φαγητού για τα άτομα που δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένα)

> Απαγορεύεται το τραγούδι σε εσωτερικούς χώρους (με εξαίρεση των καλλιτεχνών)
> Ο χορός επιτρέπεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
> Η κατανάλωση ποτού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μπορεί να 

γίνεται από καθήμενους ή όρθιους

> Δεν υπάρχει όριο αριθμού ατόμων ή κρατήσεων σε χώρους εστίασης – ισχύουν 
όρια συντελεστή πυκνότητας

> Μόνο παραλαβή πακέτου φαγητού για τα άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα
> Το τραγούδι και ο χορός επιτρέπονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
> Η κατανάλωση ποτού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μπορεί να γίνεται 

από καθήμενους ή όρθιους

>  Δεν υπάρχει όριο αριθμού ατόμων σε χώρους εστίασης – ισχύουν όρια 
συντελεστή πυκνότητας

> Το τραγούδι και ο χορός επιτρέπονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
για όλους

> Η κατανάλωση ποτού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μπορεί να γίνεται 
από καθήμενους ή όρθιους

Εργασία 
από το σπίτι

> Οι εργοδότες επιτρέπουν στο προσωπικό να συνεχίσει να εργάζεται από 
το σπίτι, αν είναι εύλογα εφικτό

> Οι εργοδότες απαιτούν από το προσωπικό που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένο να εργάζεται από το σπίτι, αν είναι εύλογα εφικτό

> Οι εργοδότες επιτρέπουν στο προσωπικό να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι, 
αν είναι εύλογα εφικτό

>  Οι εργοδότες απαιτούν από το προσωπικό που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένο 
να εργάζεται από το σπίτι, αν είναι εύλογα εφικτό

> Οι εργοδότες επιτρέπουν στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι κατά την 
κρίση τους

Ταξίδια και 
μεταφορές

> Δεν υπάρχουν όρια απόστασης για ταξίδια
> Δεν επιτρέπονται ταξίδια για διακοπές, συμπεριλαμβανομένων των 

μονοήμερων ταξιδιών, μεταξύ του Greater Sydney και της περιφερειακής ΝΝΟ
> Επιτρέπεται η συλλογική χρήση αυτοκινήτου (μόνο μέλη του νοικοκυριού 

σας για άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)
> Παραμένουν ανοιχτά τα πάρκα για τροχόσπιτα και οι χώροι κατασκήνωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Δεν υπάρχουν όρια απόστασης για ταξίδια
> Επιτρέπονται τα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των μονοήμερων ταξιδιών, μεταξύ 

του Greater Sydney και της περιφερειακής ΝΝΟ (δεν επιτρέπονται για άτομα που δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένα) 

> Επιτρέπεται η συλλογική χρήση αυτοκινήτου (μόνο μέλη του νοικοκυριού σας για 
άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Παραμένουν ανοικτά τα πάρκα για τροχόσπιτα και οι χώροι κατασκήνωσης 
(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Επιτρέπονται για όλους τα ταξίδια μεταξύ του Greater Sydney και της 
περιφερειακής ΝΝΟ

> Η συλλογική χρήση αυτοκινήτου επιτρέπεται για όλους
> Παραμένουν ανοικτά τα πάρκα για τροχόσπιτα και οι χώροι κατασκήνωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)
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Διεθνή 
Ταξίδια

> Οι διεθνείς ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται 
πλέον να περνούν από καραντίνα κατά την άφιξή τους από την 1η 
Νοεμβρίου. Θα πρέπει να κάνουν τεστ PCR, να αναγνωριστούν ως 
πλήρως εμβολιασμένοι από την Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων 
(Therapeutic Goods Administration – TGA) και να πιστοποιηθεί η 
κατάσταση εμβολιασμού τους από την Κοινοπολιτεία

> Οι διεθνείς ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι χρειάζεται 
ακόμα να περάσουν από καραντίνα κατά την άφιξή τους για 14 ημέρες 
από την 1η Νοεμβρίου. Θα ισχύει περιορισμός στον αριθμό αφιχθέντων

> Οι διεθνείς ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται πλέον να 
περνούν από καραντίνα κατά την άφιξή τους. Θα πρέπει να κάνουν τεστ PCR, 
να αναγνωριστούν ως πλήρως εμβολιασμένοι από την Υπηρεσία Θεραπευτικών 
Προϊόντων (Therapeutic Goods Administration – TGA) και να πιστοποιηθεί η 
κατάσταση εμβολιασμού τους από την Κοινοπολιτεία

> Οι διεθνείς ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι χρειάζεται ακόμα 
να περάσουν από καραντίνα κατά την άφιξή τους για 14 ημέρες. Θα ισχύει 
περιορισμός στον αριθμό αφιχθέντων

> Οι διεθνείς ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται πλέον να 
περνούν από καραντίνα κατά την άφιξή τους. Θα πρέπει να κάνουν τεστ PCR, 
να αναγνωριστούν ως πλήρως εμβολιασμένοι από την Υπηρεσία Θεραπευτικών 
Προϊόντων (Therapeutic Goods Administration – TGA) και να πιστοποιηθεί η 
κατάσταση εμβολιασμού τους από την Κοινοπολιτεία

> Οι διεθνείς ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι χρειάζεται ακόμα 
να περάσουν από καραντίνα κατά την άφιξή τους για 14 ημέρες. Θα ισχύει 
περιορισμός στον αριθμό αφιχθέντων

Εκδηλώσεις και 
διασκέδαση

> Οι μεγάλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (συμπεριλαμβανομένων των 
σταδίων, θεματικών πάρκων και ιπποδρομίων) ξανανοίγουν με όριο 
συντελεστή πυκνότητας για μέχρι 5.000 άτομα, ή με εξαίρεση

> Οι χώροι διασκέδασης (συμπεριλαμβανομένων των κινηματογράφων 
και θεάτρων) ξανανοίγουν με όριο συντελεστή πυκνότητας ή με το 75% 
σταθερής χωρητικότητας καθήμενων

> Οι εγκαταστάσεις πληροφόρησης και εκπαίδευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των πινακοθηκών, μουσείων και βιβλιοθηκών) 
ξανανοίγουν με όρια συντελεστή πυκνότητας

>  Οι συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους με ασφαλείς ελέγχους εισόδου 
ενάντια στον COVID-19 επιτρέπονται για μέχρι 200 άτομα

> Οι ελεγχόμενες δημόσιες συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους (δηλ. 
περιφραγμένες, για καθήμενους με εισιτήριο) επιτρέπονται για μέχρι 3.000 
άτομα με όρια συντελεστή πυκνότητας

> Τα νυχτερινά κέντρα και τα κέντρα στριπτίζ ξανανοίγουν με κατανάλωση 
ποτού από καθήμενους και χωρίς χορό

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για μεγάλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 
εξωτερικών χώρων (συμπεριλαμβανομένων των σταδίων, θεματικών πάρκων και 
ιπποδρομίων), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα όρια συντελεστή πυκνότητας ή με το 
100% σταθερής χωρητικότητας καθήμενων

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 
(συμπεριλαμβανομένων των κινηματογράφων και θεάτρων), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
τα όρια συντελεστή πυκνότητας ή με το 100% σταθερής χωρητικότητας καθήμενων

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για εγκαταστάσεις πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πινακοθηκών, μουσείων και βιβλιοθηκών) – 
εξακολουθούν να ισχύουν όρια συντελεστή πυκνότητας

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για δημόσιες συγκεντρώσεις και ψυχαγωγία 
σε εξωτερικούς χώρους – απαιτούνται Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19 για την 
προσέλευση πάνω από 1.000 ατόμων

> Επιτρέπεται ο χορός και η κατανάλωση ποτού δεν απαιτείται να γίνεται από καθήμενους σε 
νυχτερινά κέντρα και κέντρα στριπτίζ

> Ξανανοίγουν οι οίκοι ανοχής – ισχύουν τα όρια συντελεστή πυκνότητας
> Απαγορεύονται τα φεστιβάλ μουσικής
> Τα κέντρα διασκέδασης και τα κέντρα παιχνιδιών ξανανοίγουν με όρια συντελεστή πυκνότητας

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για μεγάλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 
(συμπεριλαμβανομένων των σταδίων, θεματικών πάρκων και ιπποδρομίων), με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται τα όρια συντελεστή πυκνότητας ή με το 100% σταθερής 
χωρητικότητας καθήμενων

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 
(συμπεριλαμβανομένων των κινηματογράφων και θεάτρων), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
τα όρια συντελεστή πυκνότητας ή με το 100% σταθερής χωρητικότητας καθήμενων

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για εγκαταστάσεις πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πινακοθηκών, μουσείων και βιβλιοθηκών) – 
εξακολουθούν να ισχύουν όρια συντελεστή πυκνότητας

> Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων για δημόσιες συγκεντρώσεις και ψυχαγωγία 
σε εξωτερικούς χώρους (απαιτούνται Σχέδια Ασφάλειας ενάντια στον COVID-19 για την 
προσέλευση πάνω από 1.000 ατόμων)

> Ανοίγουν τα νυχτερινά κέντρα, κέντρα στριπτίζ και οίκοι ανοχής – ισχύουν όρια 
συντελεστή πυκνότητας

> Τα φεστιβάλ μουσικής ξανανοίγουν με όριο αριθμού 20.000 ατόμων και με όρια 
συντελεστή πυκνότητας

> Τα κέντρα διασκέδασης και κέντρα παιχνιδιών ανοίγουν για όλους

Γάμοι και 
θρησκευτικές 
τελετές

> Οι γαμήλιες τελετές επιτρέπονται χωρίς περιορισμό αριθμού ατόμων 
(περιορισμός για 5 άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Επιτρέπονται οι γαμήλιες δεξιώσεις χωρίς περιορισμό αριθμού ατόμων 
(δεν επιτρέπονται για άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα), 
η κατανάλωση φαγητού και ποτού επιτρέπεται για όρθιους, και 
επιτρέπεται ο χορός – ισχύουν ακόμα όρια συντελεστή πυκνότητας

> Επιτρέπονται οι κηδείες χωρίς περιορισμό αριθμού ατόμων (υπάρχει 
όριο 10 ατόμων για τα άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα) και 
η κατανάλωση φαγητού και ποτού επιτρέπεται για όρθιους – ισχύουν 
ακόμα όρια συντελεστή πυκνότητας

> Οι χώροι λατρείας ξανανοίγουν για άτομα που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένα με όρια συντελεστή πυκνότητας

> Μέχρι 10 πλήρως εμβολιασμένοι τραγουδιστές μπορούν να τραγουδούν 
σε χώρους λατρείας και σε θρησκευτικές τελετές

> Οι γαμήλιες τελετές επιτρέπονται χωρίς περιορισμό αριθμού ατόμων (περιορισμός για 
5 άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα)

> Επιτρέπονται οι γαμήλιες δεξιώσεις χωρίς περιορισμό αριθμού ατόμων (δεν 
επιτρέπονται άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα), επιτρέπεται η κατανάλωση 
φαγητού και ποτού για όρθιους, και ο χορός επιτρέπεται – εξακολουθούν να ισχύουν 
όρια συντελεστή πυκνότητας

> Επιτρέπονται οι κηδείες χωρίς περιορισμό στον αριθμό ατόμων (υπάρχει όριο αριθμού 
10 ατόμων για τα άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα) και επιτρέπεται η 
κατανάλωση φαγητού και ποτού από όρθιους – εξακολουθούν να ισχύουν όρια 
συντελεστή πυκνότητας

> Δεν επιτρέπεται το τραγούδι και ο χορός σε εσωτερικούς χώρους για άτομα που δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένα

> Η κατανάλωση φαγητού και ποτού σε γάμους και κηδείες θα πρέπει να γίνεται από 
καθήμενους για άτομα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα

> Οι χώροι λατρείας ανοίγουν για όλους – ισχύουν ακόμα όρια συντελεστή πυκνότητας

> Επιτρέπονται οι γάμοι χωρίς περιορισμό στον αριθμό ατόμων, επιτρέπεται 
η κατανάλωση φαγητού και ποτού για όρθιους, και ο χορός επιτρέπεται – 
εξακολουθούν να ισχύουν όρια συντελεστή πυκνότητας

> Επιτρέπονται οι κηδείες χωρίς περιορισμό στον αριθμό ατόμων, και επιτρέπεται 
η κατανάλωση φαγητού και ποτού για όρθιους – εξακολουθούν να ισχύουν όρια 
συντελεστή πυκνότητας

> Επιτρέπονται το τραγούδι και ο χορός σε εσωτερικούς χώρους για όλους
> Οι χώροι λατρείας ανοίγουν για όλους – εξακολουθούν να ισχύουν τα όρια 

συντελεστή πυκνότητας
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