বিবিবিষেষির বিবিলতা
অস্ট্রেলিয়া সফিভাস্ট্রে ‘েক্রস্ট্রেখাে েক্রতা কলিস্ট্রয়’ এস্ট্রেস্ট্রে এেং COVID-19-এে েতুে রোগীে সংখযা এই িুহূস্ট্রতে সাো রেশজু স্ট্রে খু েই কি। এখে আিো
সতকে তািূিক ধাপ রেোে িাধযস্ট্রি লকেু লেলধলেস্ট্রেস্ট্রধ লশলিিতা আেস্ট্রত শুরু কেস্ট্রত পালে যা আিাস্ট্রেেস্ট্রক ভাইোসটিে লেস্তাে েিে কেস্ট্রত সাহাযয কস্ট্রেস্ট্রে।
COVID-19-এে লেস্তাে রেট ও রটলেস্ট্রটালেগুস্ট্রিাস্ট্রত লেলভন্নভাস্ট্রে হয়স্ট্রে। েযাশোি কযালেস্ট্রেট (National Cabinet) একটি লতে-ধাপ লেলশষ্ট্য পলেকল্পোয় সম্মত
হস্ট্রয়স্ট্রেে যা এখে রিস্ট্রক জু িাই িাস পযেন্ত িূিধাোে লেলধলেস্ট্রেধগুস্ট্রিাস্ট্রক ক্রিান্বস্ট্রয় সলেস্ট্রয় রফিাে লেেয়টি লেস্ট্রেচোয় আস্ট্রে। এই পলেকল্পোটি অস্ট্রেলিয়াে রহিি
ররাস্ট্রটকশে লরলিপাি কলিটি (Australian Health Protection Principal Committee)-এে লেস্ট্রশেজ্ঞস্ট্রেে উপস্ট্রেস্ট্রশে লভলিস্ট্রত কো হস্ট্রয়স্ট্রে।
এই পলেকল্পোে অধীস্ট্রে রেট ও রটলেস্ট্রটালেগুস্ট্রিা তাাঁস্ট্রেে লেজ লেজ পলেলিলতে উপে লভলি কস্ট্রে লভন্ন লভন্ন গলতস্ট্রত ধাপগুস্ট্রিাে িধযলেস্ট্রয় রযস্ট্রত পােস্ট্রেে।
আিো রযস্ট্রহতু COVIDSafe অস্ট্রেলিয়াে লেস্ট্রক এলগস্ট্রয় যালি, আিাস্ট্রেে সোেই এখস্ট্রো শােীলেক দূেত্ব ও ভাস্ট্রিা স্বািযলেলধ রিস্ট্রে চিা রস্ট্রয়াজে। আস্ট্রগে
রচস্ট্রয়ও এখে সেচাইস্ট্রত যা গুরুত্বপূ র্ে তা হস্ট্রিা রয, িােু েো অসু ি রোধ কেস্ট্রি োলেস্ট্রত িাকস্ট্রত হস্ট্রে- এিেলক যলে তা শুধু িাত্র অল্প অসু িতা হয় তেুও।
COVIDSafe অযাপ-টি পলেোে, েন্ধুোন্ধে ও রগালিগুস্ট্রিাস্ট্রক COVIDলেোপে (COVIDSafe) োখস্ট্রত সহায়তা কেস্ট্রে।
লেলধলেস্ট্রেধগুস্ট্রিা লশলিি হস্ট্রি আিাস্ট্রেে COVIDSafe-এ - সফি িাকা লেভে ে কেস্ট্রে আিাস্ট্রেেই উপে- স্বতন্ত্র েযলি লহস্ট্রসস্ট্রে- োলয়ত্ব রেয়া এেং এইসে
আচের্গুস্ট্রিাস্ট্রক আিাস্ট্রেে দেেলিে জীেস্ট্রেে অংশ দতলে কোে িাধযস্ট্রি। যখেই আপলে োলেে োইস্ট্রে যাে, ভােু ে রয আপলে কীভাস্ট্রে আপোে লেস্ট্রজস্ট্রক,
পলেোেস্ট্রক, েন্ধুস্ট্রেে এেং সহ-কিীস্ট্রেেস্ট্রক লেোপস্ট্রে োখস্ট্রত পােস্ট্রেে।
৩-ধাস্ট্রপে পলেকল্পোটি অস্ট্রেলিয়ােস্ট্রেেস্ট্রক সািস্ট্রেে িাসগুস্ট্রিাস্ট্রত কী হস্ট্রত যাস্ট্রি রস েযাপাস্ট্রে আস্ট্রো রেলশ লেশ্চয়তা রেয়। রলতটি েৃ হিে লেলধলেস্ট্রেস্ট্রধে
রেত্রগুস্ট্রিাে িধযেলতে লতেটি িুখয ধাপ আস্ট্রে, আিো এখে রকািায় আলে ও রকািায় অেিাে কেস্ট্রত চাই তাে িাস্ট্রে।
রিি ধাপগুস্ট্রিা সােধােতািূিক কাের্ এটি গুরুত্বপূ র্ে, রযে আিো যাস্ট্রত খু ে দ্রুত এলগস্ট্রয় ো চলি এেং আিো যা অজেে কস্ট্রেলে তা হালেস্ট্রয় ো রফলি। লকেু েযেসা
পু েোয় রখািা চািু কেস্ট্রে রযস্ট্রহতু আিো সস্ট্র্োচ্চ ১০ জে পযেন্ত িােুস্ট্রেে েিস্ট্রক োলেস্ট্রত ও কিুযলেটিস্ট্রত িাকাে অেুিলত রোে কো শুরু কস্ট্রেলে। এই রিি
ধাপগুস্ট্রিা আিাস্ট্রেে অিেেীলতস্ট্রক পু েোয় গস্ট্রে রতািা শুরু কেস্ট্রত সাহাযয কেস্ট্রে, এেং আিস্ট্রেেস্ট্রক পলেোে ও েন্ধুোন্ধেস্ট্রেে সাস্ট্রি িুস্ট্রখািুলখ সংস্ট্রযাস্ট্রগে আস্ট্রো
রেশী সু স্ট্রযাগ রেস্ট্রে।
লিতীয় ধাপগুস্ট্রিা আস্ট্রো েৃ হিে সিাস্ট্রেশ ও অলধক পলেিার্ েযেসাে পু েোয় চািু হোে উপে িালপত হস্ট্রে । যখে েযেসাগুস্ট্রিা পেস্ট্রেপ লেস্ট্রয় লেলশ্চত কেস্ট্রে রয
তাো COVIDSafe, তখেই আিো সোই লেোপস্ট্রে ও আত্মলেশ্বাস্ট্রসে সাস্ট্রি রসসে লজলেসগুস্ট্রিা কেস্ট্রত পাোে কিা িস্ট্রে কেস্ট্রত পােস্ট্রো রযগুস্ট্রিা আিো গত
লকেু িাস্ট্রস কেস্ট্রত পালেলে। লকেু উচ্চতে েুাঁ লকপূ র্ে েযাপাে তখেও লেলেদ্ধ িাকস্ট্রে।
তৃতীয় ধাপগুস্ট্রিা শুরু হস্ট্রে জীেেযাপে ও কিেস্ট্রেস্ট্রত্র েীর্েস্ট্রিয়ােী COVIDSafe পন্থা অেিম্বে কোে জেয। এটি হস্ট্রে আিাস্ট্রেে ‘েতুে স্বাভালেক’ যখে
ভাইোসটি একটি হুিলক হস্ট্রয়ই িাস্ট্রক। লেলধলেস্ট্রেধগুস্ট্রিা কলিস্ট্রয় আো হস্ট্রে। সস্ট্র্োচ্চ ১০০ জে পযেন্ত সিাস্ট্রেশ, আন্তঃোজয ভ্রির্, গর্ রখিাধু িাে লেকাশ, এেং
লেউলজিযাস্ট্রে ভ্রিস্ট্রর্ে সম্ভােোস্ট্রক লেশ্বজেীে COVIDSafe চচোে িাধযস্ট্রি রজাোস্ট্রিা কো হস্ট্রে। লকেু লেস্ট্রেধাজ্ঞা, রযিে আন্তজোলতক ভ্রির্, গর্ সিাস্ট্রেশ-এে
িস্ট্রতা লেেয়গুস্ট্রিাস্ট্রত তখেও িাকস্ট্রত পাস্ট্রে।
েযাশোি কযালেস্ট্রেট (National Cabinet) লেয়লিতভাস্ট্রে আিাস্ট্রেে অগ্রগলত পযোস্ট্রিাচো কেস্ট্রেে রযে আিো লেোপস্ট্রে সািস্ট্রেে লেস্ট্রক এলগস্ট্রয় রযস্ট্রত পালে।
লেলধলেস্ট্রেধগুস্ট্রিা লশলিি হস্ট্রয় যাস্ট্রি লেধায় অস্ট্রেলিয়াে রোগীে সংখযা েৃ লদ্ধ ো সম্ভােয রাদুভে াস্ট্রেে অেুিাে কো উলচৎ। এই পলেকল্পোটি COVID-19 -এে আস্ট্রগ
আিাস্ট্রেে রয জীেে লেি তাস্ট্রত লফস্ট্রে যাওয়াে েযাপাস্ট্রে েয়, েেং কীভাস্ট্রে COVIDলেোপে (COVIDSafe) জীেেযাপে কো যায় তা রশখাে লেেস্ট্রয়।
যলে সকস্ট্রিই তাাঁস্ট্রেে ভূলিকা পািে কস্ট্রেে, আিো একটি COVIDSafe অস্ট্রেলিয়া গস্ট্রে তুিস্ট্রত পােস্ট্রো, রযখাস্ট্রে জীেে ও জীেেযাত্রা উভয়ই সু েলেত িাকস্ট্রে।
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