கட்டுப்பாடுகளைத் தைர்த்தல்
‘ககாவிட்’ க ாயின் பரவளைக் காட்டும் வளைவுக்ககாட்டிளை ஆஸ்திகரலியர்கள் வவற்றிகரமாகச்
சமப்படுத்திவிட்டைர், மற்றும் புதிதாக ‘ககாவிட்-19’ க ாய்த்வதாற்று ஏற்பட்டிருப்பவர்களுளடய எண்ணிக்ளக தற்சமயம்
ாவடங்கும் மிகக் குளறவாக உள்ைது. இந்த ‘ளவரஸ்’-இன் பரவளை அடக்குவதற்கு மக்கு உதவிய கட்டுப்பாடுகைில்
சிைவற்ளறத் தைர்த்துவதற்காக சாக்கிரளதயாை படி- ிளை டவடிக்ளககளை ாம் இப்கபாது துவங்கைாம்.
மா ிைங்கைிலும் எல்ளைப்பகுதிகைிலும் ‘ககாவிட்-19’ பரவிய விதத்தில் மாறுபாடுகள் ஆரம்பத்திலிருந்கத
இருந்திருக்கின்றை. இந்தச் சமயத்திலிருந்து ஜூளை வளரக்கும் உள்ை காைப்பகுதியில் அடிப்பளடக்
கட்டுப்பாடுகளைப் படிப்படியாக ீக்குவதற்காக இளதக் கவைத்தில் வகாள்ளும் ‘மூன்று- ிளைத் திட்டம்’ (three-step
plan) ஒன்றிளைப் பற்றிய உடன்பாடு ஒன்ளறத் ‘கதசிய அளமச்சரளவ’ கமற்வகாண்டுள்ைது. ‘ஆஸ்திகரலிய சுகாதாரப்
பாதுகாப்புத் தளைளமக் குழு’ (Australian Health Protection Principal Committee)-வின் வல்லுை அறிவுளரளய இத்
திட்டம் அடிப்பளடயாய்க் வகாண்டுள்ைது.
இத் திட்டத்தின் கீழ், மா ிைங்களும் எல்ளைப்பகுதிகளும் அவற்றின் சூழ் ிளைகளைப் வபாறுத்து வவவ்கவறு
கவகங்கைில் இந்தப் படி ிளைகைின் ஊடாக டவடிக்ளககளை கமற்வகாள்ைைாம்.
‘ககாவிட் காப்பு உள்ை ஆஸ்திகரலியா’வில் வாழும் ிளைளய க ாக்கி ாம் பயணித்துக்வகாண்டிருக்கும் அகத
கவளையில், உடல்ாீதி விைகளையும் சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்களையும் ாம் இன்னும் வதாடர்ந்து
பின்பற்றகவண்டியிருக்கிகறாம். தமக்கு சுகவீைமாக இருக்கிறது என்றால், அது மிகவும் மிதமாை சுகவீைம் என்றாலும்,
வீட்டிகைகய இருக்ககவண்டிய கதளவ மக்களுக்கு முன்பு எப்கபாதும் இருந்தளத விட இப்கபாது அதிகமாக இருக்கிறது.
‘ககாவிட்-கசஃப் ஆப்’ (COVIDSafe app) எனும் பயன்பாடும் குடும்பத்திைளரயும், ண்பர்களையும், சமூகத்திைளரயும்
‘ககாவிட் காப்பு’ உள்ைவர்கைாக இருக்க உதவும்.
கட்டுப்பாடுகள் தைர்ந்துவரும் கவளையில் ‘ககாவிட் காப்பு’ உள்ைவர்கைாக ீடிப்பதில் ாம் வவற்றியளடவவதன்பது
தைி பர்கள் என்ற முளறயில் ம் ஒவ்வவாருவளரயும் வபாறுத்ததாகும் - ாம் ஒவ்வவாருவரும் மக்காை வபாறுப்புகளை
கமற்வகாண்டு இந்த டத்ளதமுளறகளை மது அன்றாட வாழ்க்ளகயின் ஒரு அங்கமாக மாற்றிக்வகாள்ைகவண்டும்.
ீங்கள் வீட்ளட விட்டு வவைிகய வசல்லும்கபாவதல்ைாம், உங்களையும், குடும்பத்திைளரயும், ண்பர்களையும், சக
வதாழிைாைர்களையும் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக ளவத்துக்வகாள்ைப் கபாகிறீர்கள் என்பளதப் பற்றி கயாசியுங்கள்.

வரவிருக்கும் மாதங்கைில் என்ை டக்கப்கபாகிறது என்பளதப் பற்றிய இன்னும் அதியைவிைாை உறுதிப்பாடு ஒன்ளற
இந்த ‘மூன்று- ிளைத் திட்டம்’ ஆஸ்திகரலிய மக்களுக்குக் வகாடுக்கும். ாம் இப்கபாது இருக்கும் ிளைக்கும் ாம்
அளடய விரும்பும் ிளைக்கும் இளடகய கட்டுப்பாடுகைின் பிரதாை பகுதிகள் ஒவ்வவான்றிற்கும் மூன்று படி- ிளைகள்
உள்ைை.
மது முதல் ிளை டவடிக்ளககள் கவைமாைளவ, ஏவைைில் ாம் அதி விளரவாய்ச் வசயல்படப்கபாய், இது வளர
ாம் அளடந்துள்ை பைன்களை ாம் இழந்துவிடக்கூடாவதன்பது முக்கியம். வீடுகைிலும் சமூகத்திலும் 10 பர்கள்
வளரக்கும் உள்ை குழுக்களை ாம் அனுமதிக்கத் துவங்கும்கபாது சிை வர்த்தகங்கள் மீண்டும் திறக்க ஆரம்பிக்கும். மது
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வபாருைாதாரத்திளை மீள்-கட்டளமப்புச் வசய்வளதத் துவங்கவும், குடும்பத்திைர் மற்றும் ண்பர்களுடன் க ருக்கு
க ராகத் வதாடர்புவகாள்வதற்காை அத்க வாய்ப்புக்களை ாம் வபறவும் இந்த முதல் கட்ட டவடிக்ளககள் உதவும்.
இளதயடுத்து, இன்னும் அதிக எண்ணிக்ளகயிைாை ஒன்றுகூடல்கள் மற்றும் வர்த்தக மீள் திறப்புகள் ஆகியவற்றுடன்
இரண்டாம் கட்ட டவடிக்ளககள் அளமயும். தாம் ‘ககாவிட் காப்பு’ உள்ைவர்கைாக இருக்கிகறாம் என்பளத
உறுதிப்படுத்த வர்த்தகங்கள் டவடிக்ளககளை கமற்வகாண்டுவருவதால், கடந்த சிை மாதங்கைாக ாம் வசய்யாமல்
இருந்த விடயங்கைில் சிைவற்ளறச் வசய்வதில் பாதுகாப்பாை உணர்ளவயும் தன்ைம்பிக்ளகளயயும் ாம் வகாண்டிருக்க
கவண்டும். அதியுயர் ஆபத்துள்ை சிை விடயங்கள் இன்னும் கட்டுப்பாடிற்குள்ைாககவ இருக்கும்.
ீண்டகாை ‘ககாவிட் காப்பு’ உள்ை வாழ்க்ளகளய கமற்வகாள்வது மற்றும் கவளை வசய்வது ஆகியவற்றிற்காை
வழிமுளறகளைப் பின்பற்றுவது மூன்றாம் கட்ட டவடிக்ளககைில் துவங்கும். ‘இந்த ‘ளவரஸ்’ ஒரு ஆபத்தாக ீடிக்கும்
காைத்தில் மது ‘புதிய வழளம’யாக இது இருக்கும். கட்டுப்பாடுகள் குளறந்தபட்சமாைதாக ஆக்கப்படும். 100 பர்கள்
வளரக்குமாை ஒன்று கூடல்கள், மா ிைங்களுக்கு இளடகயயாை பயணங்கள், அதிகாிக்கும் சமூக விளையாட்டுகள், ியூ
ஸீைந்த்-இற்குப் பயணிக்கும் சாத்தியம் ஆகியை சர்வகதச ‘ககாவிட் காப்பு’ ளடமுளறகள் பின்பற்றப்படும்
அடிப்பளடயில் அளமயும். சர்வகதசப் பயணம் மற்றும் வபருந்திரள் கூடல்கள் கபான்ற விடயங்கைின் மீதுள்ை சிை
கட்டுப்பாடுகள் வதாடர்ந்து ீடிக்கைாம்.
பாதுகாப்பாை முளறயில் மது முன்கைற்றம் வதாடரும் வளகயில் ‘கதசிய அளமச்சரளவ’ மது முன்கைற்றத்திளைத்
வதாடர்ந்து தவறாமல் மீள்பாிசீலித்துவரும்.
கட்டுப்பாடுகள் தைர்த்தப்படும்கபாது க ாய்த்வதாற்றுகைின் எண்ணிக்ளககள் அதிகாிப்பதற்கும் மற்றும் திடீர்
க ாய்ப்பரவல்கள் வவடிப்பதற்குமாை சாத்தியத்திளை ஆஸ்திகரலியர்கள் எதிர்பார்க்க கவண்டும். இத் திட்டமாைது
‘ககாவிட்-19’-இற்கு முன்பிருந்த வாழ்க்ளகக்குத் திரும்புவளதப் பற்றியது அல்ை, இது ‘ககாவிட்-காப்பு’ உள்ை
வாழ்க்ளகளய வாழக் கற்றுக்வகாள்வளதப் பற்றியதாகும்.
ஒவ்வவாருவரும் அவர்கைது பங்கிளை ஆற்றிைால், உயிர்களும், வாழ்வாதாரங்களும் பாதுகாக்கப்படும் ‘ககாவிட்காப்பு’ உள்ை ஆஸ்திகரலியாளவ ாம் உருவாக்கைாம்.
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