
UPDATE ATURAN COVID-19

Merah

Kuning

Perubahan terhadap operasional sistem perlindungan COVID-19 akan berubah mulai
Pukul 11.59 malam waktu New Zealand pada hari Jumat, 25 Marert 2022

Perubahan aturan warna lampu merah, kuning dan hijau akan dijelaskan
Pada informasi dibawah ini: 

COVID-19 & HEALTH INFORMATION

- Tidakadapembatasanjumlahorang untukperkumpulanluar
ruangan. Pasporvaksinwajibdigunakansampai4 April pukul11.59 

malam. 
- Pembatasankerumunandenganmaksimumkapasitas200 orang untuk

perkumpulandalamruangan. 
- Masker wajahwajibdigunakanuntuksemuaaktivitasdalamruangan, 

namuntidakdiwajibkanuntukaktivitasluarruangan. 
- Peraturanscan QR code tidakdiwajibkan, namunwargadiimbauuntuk

tetapmenjagajarakdanmencucitangan

- Tidakada pembatasanjumlahorang untukperkumpulan
dalamdan luar ruangan. 

- Masker wajahwajibdigunakanuntukacara dalam
ruangan, namuntidakdiwajibkanuntukluarruangan. 

- Peraturanuntukscan QR code tidakdiharuskan, namun
warga diimbauuntuktetapmenjagajarakdancucitangan



Hijau

This translated information is provided by The Asian Network Inc.
(TANI) working as a partner of Ministry of Health.

- Tidakada pembatasanjumlahorang untukperkumpulan
- Masker wajahdihimbauuntuktetapdigunakandan

tetapmenjagaprotokolkesehatan
- Tidakwajibuntukscan QR code namundihimbauuntuk

menjagajarakdanmencucitangan

Informasi Tambahan
- Mulai tanggal 4 April 2022 pukul 11.59 malam, Paspor Vaksin sudah

tidak wajib digunakan di banyak tempat
- Namun akan ada beberapa tempat bisnis, perkumpulan dan acara yang 

masih membutuhkan untuk menunjukkan Paspor Vaksin
- Jika ada varian baru yang ditemukan atau perubahan sistem, Paspor

Vaksin mungkin akan kembali digunakan
- Mulai Hari Jumat, 25 Maret 2022 pukul 11.59 malam, scan QR code 

sudah tidak diwajibkan lagi
- Pemilik bisnis dan lokasi publik sudah tidak wajib untuk menunjukan

poster QR code
- Masyarakat dihimbau untuk tidak menghapus aplikasi pelacak COVID-

19 dari handphone masing-masing untuk sementara. 
- Mulai Senin, 4 April 2022 pukul 11.59 malam, mandat wajib vaksin

akan dihapus di beberapa tempat kerja
- Pekerja yang masih harus mematuhi mandat wajib vaksin adalah

barangsiapa yang bekerja di sektor berikut: 
❑ Sektor Kesehatan dan disabilitas

❑ Pekerja keamanan penjara
❑ Pekerja perbatasan dan karantina

- Mandat wajib vaksin akan tetap berlaku di sektor ini dikarenakan
memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terpapar COVID-19 varian

baru. Oleh karena itu, beberapa tempat bisnis mungkin akan
memperkenalkan aturan wajib vaksin untuk pekerjanya jika

diperlukan
- Sistem lampu merah, kuning, hijau akan dievaluasi pada tanggal 14 

April 2022
- Seluruh wilayah di Selandia Baru akan tetap berada dibawah

aturan lampu merah sampai 14 April 2022. 


