درس ھﺎﯾﯽ ﺑرای اﺳﺗراﻟﯾﺎ از اﻓزاﯾش ﻣوارد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾﯾد 19-در ﻣﻠﺑورن
اﻓزاﯾش اﺧﯾر در ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾﯾد 19-در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﻠﺑورن ﻧﺎ اﻣﯾد ﮐﻧﻧده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺗظﺎر اﺑﺗﻼی ﻣوارد ﺑﯾﺷﺗر را داﺷﺗﯾم .اﯾن اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﺗذﮐر ﻣﮭم ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺷور اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از اﯾن اﻓزاﯾش درس ﺑﮕﯾرﯾم .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﻣوارد در ﺑﺳﯾﺎری
ﻧﻘﺎط دﯾﮕر اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺧواھﯾم ﺑود ،و ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺗﻼش ﮐرده اﯾم ﺗﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐوﯾﯾد 19-ﺑﮫ
دﺳت آورﯾم را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﺧواھﯾم داد.
ﭘﯾﺎم ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد دارم ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ،ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐوﯾﯾد 19-ﻣوﻓﻖ ﺷده
اﯾم ،ھﻧوز در ﻣرﺣﻠﮫ اﯾﯽ ﻗرار ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧود ھﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل از ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری
در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﮔردﯾم .اﯾن وﯾروس ھﻧوز ھﻣراه ﻣﺎ اﺳت ،و ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود – و اوﺿﺎع ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن روﺑﮫ ﺑدﺗر ﺷدن ﻣﯽ رود و ﻧﮫ ﺑﮭﺑود.
اﻓزاﯾش در اﯾﺎﻟت وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮭداﺷت را رﻋﺎﯾت
ﻧﮑﻧﯾم ،و در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﻧﯾم ،ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﭼﻘدر ﺳرﯾﻊ رخ ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن
اﻓزاﯾش ﯾﺎدآور اھﻣﯾت داﻧﻠود ﺑرﻧﺎﻣﮫ  COVIDSafeﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﮭداﺷت ﺑﺗواﻧﻧد اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾﯾد 19-ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﻧد را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
ھر ﭼﮫ "ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن ﺑﯾﻣﺎری" ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد  ،ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از
ﺷﯾوع اﯾن وﯾروس ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ از اﻓزاﯾش ﻣوارد اﺑﺗﻼ در ﻣﻠﺑورن ﭼﮫ درﺳﯽ ﮔرﻓﺗﯾم؟ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣوارد ﺟدﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ
دورھﻣﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت.
ﻣﻔﮭوم آن ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑرﺧﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺧطر ﮐوﯾﯾد 19-را درک ﻧﮑرده اﻧد ،ﺣﺗﯽ در
ﺑﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد  -از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده.
ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐوﯾﯾد 19-اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﺗل
ھﺎ و رﺳﺗوران ھﺎ ھﺳﺗﻧد ،و ﺑرﺧﯽ از اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن
ﮐﺎر اﻓراد دﯾﮕر ،ﺧﺻوﺻﺎ اﻓراد ﭘﯾرﺗر ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﮐوﯾﯾد 19-آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗر ھﺳﺗﻧد ،و اﻓراد
دﯾﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﻟطﻔﺎ ً اﮔر ﺑرای ﺻرف ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﯾﺎ ﻏذا ﺑﮫ ﻣﻧزل دوﺳﺗﺎن ﺧود و ﯾﺎ ﻣﺣل دﯾﮕری ﻣﯽ روﯾد،
ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻣن اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ اﯾن ﭘﯾﺎم ﻣﮭم را ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،اﺟﺗﻣﺎع و ھﻣﮑﺎران
ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد.
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اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ در اﯾﺎﻟت وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
زﺑﺎن اول آن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد را از اھﻣﯾت رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮭداﺷت ،و داﻧﻠود ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 ،COVIDsafeآﮔﺎه ﺳﺎزﯾم.
ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی ﺷده اﺳت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﺟواﻣﻊ ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎ از ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾﯾد-
 19آﮔﺎه و ﺑﮫ روز ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  ،اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد  ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮫ  63زﺑﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده
اﺳت.
از زﻣﺎن راه اﻧدازی ،ﺑﯾش از  900ھزار ﻧﻔر از ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐوﯾﯾد 19-ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺷﻣﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐرده اﻧد.
وزارت ﮐﺷور از زﻣﺎن ﺷروع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾش از  4300ﺑﺎر از طرﯾﻖ اﻓﺳران راﺑط ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت در
ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده اﺳت.
واﺿﺢ اﺳت ﺑرﺧﯽ اﻓراد از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐوﯾﯾد 19-ﻧﮕران ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت .ﺑﮭﺗر
اﺳت ﻣردم از ﭼﻧد ﻣورد ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ ﺑﺎﺷﻧد :اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐوﯾﯾد 19-در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ دوﻟﺗﯽ ﺗﺣت
ﻧظﺎرت ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎرت ﻣدﯾﮑر  Medicareﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺎ ﺷﮑﺳت ﮐوﯾد 19-راه طوﻻﻧﯽ در ﭘﯾش اﺳت ،و اﮐﻧون زﻣﺎن ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾﺳت .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت اداﻣﮫ دھﯾد .و اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﻣﺳﺋول اﻣور ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ  ،آﻟﯾﺳون ﻣﮏ ﻣﯾﻼن
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