મેલબોનમાં COVID-19ના િક સાઓમાં અચાનક થયેલ વધારાથી ઑ ટે િલયા માટે બોધપાઠ
મેલબોનના િવ તારોમાં COVID-19ના િક સાઓમાં અચાનક થયેલ વધારો િનરાશાજનક છે , પરં તુ અમે હં મેશા
વધુ િક સાઓની અપે ા રાખતા હતા. આખા દે શ માટે તે એક મહ વની શીખ છે .
િક સાઓમાં થયેલ આ વધારાઓમાંથી આપણે બોધપાઠ શીખીએ, તે અ યંત જ રી છે , નિહતર આપણે સમ
ઑ ટે િલયામાં આવા ઘણા વધારે િક સાઓ જોવાનું જોખમ લઇ ર ા છીએ, જેનાથી COVID-19 સામેની
આપણી લડતમાં આટલી મહેનત કરીને આપણે જે કાંઇ હાંસલ કયુ છે , તે બધું જોખમમાં મુકાઈ જશે.
હુ ં એક મહ વનો સંદેશ ભારપૂવક આપવા માગું છું કે , COVID-19 સામે આપણી લડતમાં સફળતા છતાં, આપણે
હજુ એવા તબ ામાં નથી કે આપણે ઑ ટે િલયામાં મહામારી ફે લાતા પહેલાં જે રીતે વન વતા હતા, તે રીતે
વવાનું પાછું શ કરી દઈએ. આ વાઇરસ હજુ પણ આપણી સાથે જ છે અને ઘણા સમય સુધી રહેશે – અને
આંતરરા ીય િ થિત વધુ બગડી રહી છે , સુધારા પર નથી.
જો આપણે શારીિરક અંતર અને સારી વ છતા ળવીશું નિહં , અને િબમાર હોઇએ યારે ઘરે રહીશું નિહ, તો
રોગચાળો ફાટી નીકળવો કે ટલો સરળ છે તે જ િવ ટોિરયામાં અચાનક વધેલા િક સાઓ આપણને દશાવે છે . તે
COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરવાના મહ વની પણ યાદ અપાવે છે જેથી આરો ય અિધકારીઓ COVID-19 નો
ચેપ લા યો હોય તેવા લોકોના સંપકમાં આવેલાઓને ઝડપથી શોધી શકે .
જેટલી જલદી આ ‶રોગ સૂસો″ ન કના સંપકમાં આવેલાઓને શોધી શકે , તેટલી ઝડપથી તેઓ આ વાઇરસને
ફે લાતો અટકાવી શકે .
તો મેલબોનમાં અચાનક વધેલા િક સાઓથી આપણે શું શી યા છીએ? નવા િક સાઓમાંથી નોંધપા સં યામાં
િક સાઓ મોટા કૌટું િબક મેળાવડાઓ સાથે સંકળાયેલા છે .
આ આપણને શું જણાવે છે ? કુ ટુંબનાં સ યો સમેત – સારી રીતે ઓળખતા હોય તેવા લોકોની વ ચે પણ, COVID19નો ખતરો હોઇ શકે છે તેની ગંભીરતા ઑ ટે િલયાનાં અમુક લોકો સમજતા નથી તેવું લાગી ર ું છે .
ારે COVID-19ના િતબંધો હળવા થયા છે અને વધુ લોકો ઘરમાં અને ભોજનાલયો અને ઉપાહારગૃહો જેવી
જ યાઓએ મળી શકે છે , યારે ઑ ટે િલયાનાં અમુક લોકો સલામત શારીિરક અંતર રાખીને હળવા-મળવાનું
ટાળી ર ા છે . આનાથી કુ ટુંબનાં અ ય સ યો, ખાસ કરીને વૃ ો, કે જેઓને COVID-19ની અસર થવાનું જોખમ
વધુ છે તેઓ, તેમજ યાપક સમુદાય જોખમમાં મુકાય છે .
તો મહેરબાની કરીને, જો તમે િમ ો સાથે પીવા અથવા જમવા માટે કોઇ જ યાએ કે કોઈના ઘરમાં ભેગા થવાના
હોવ, તો યાન રાખો કે તમે આવું યો ય શારીિરક અંતર ળવીને સલામત રીતે કરો.
આ મહ વનો સંદેશ પિરવારજનો, િમ ો, પડોશીઓ, અને તમારા સમુદાય અને યાવસાિયક જૂ થોમાં પહોંચાડવા
હુ ં તમને ો સાિહત ક ં છું.
િવ ટોિરયામાં અચાનક વધેલા આ િક સાઓ આપણને એ પણ જણાવે છે કે આપણે શારીિરક અંતર અને સારી
વ છતા ળવવાના, તથા COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરવાના મુ ય સંદેશા, અં ે જેમની લખવા-બોલવા
માટે ની મુ ય ભાષા નથી, તેવા સમુદાયો સુધી પહોંચાડવા માટે કાયરત રહેવાની જ ર છે .
જેમ-જેમ COVID-19 મહામારી આગળ વધી છે , તેમ-તેમ બહુ સાં કૃ િતક સમુદાયો અ તન માિહતીથી માિહતગાર
રહે તે સુિનિ ત કરવાના ઘણા ય ો થયા છે .
ઉદાહરણ તરીકે , યિ
કરવામાં આવી છે .

ઓ, પિરવારો અને ધંધાઓને મદદ કરતી ચાવી પ માિહતીને ૬૩ ભાષાઓમાં અનુવાદ
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તમારી ભાષામાં COVID-19ની માિહતી વેબસાઇટની શ આત થઇ યારથી તેનાં પાનાંઓને ૯૦૦,૦૦૦થી વધુ
વાર અન ય રીતે જોવા◌ં માં આ યા◌ં છે .
મહામારીની શ આત થઇ યારથી રા મંડળના ગૃહ ખાતાએ, તેના સમુદાય સંપક અિધકારીઓ મારફતે, રા ીય
ધોરણે ૪૩૦૦થી વધુ વખત બહુ સાં કૃ િતક સમુદાય જૂ થોનો સંપક કય છે .
આ ઉપરાંત, એ પ છે કે અમુક લોકો તેઓને જ ર ન હોય યારે COVID-19નું પિર ણ કરાવવામાં તાણ
અનુભવી શકે છે . આથી મને બે-એક મોખરાની બાબતોમાં લોકોને આ ાસન આપવા દો: ઑ ટે િલયાની સરકારસંચાિલત અને પીના નેતૃ વમાં ચાલતા સનતં ને લગતા દવાખાનાઓમાં પિર ણ કરાવવું ત ન મફત છે –
અને તમારે મેડીકે ર કાડની જ ર નથી.
COVID-19ને હરાવવા માટે નો ર તો હ લાંબો છે અને અ યારે આ સંતુ થવાનો સમય નથી. મહેરબાની
કરીને શારીિરક અંતર અને સારી વ છતા ળવી રાખો. અને જો િબમાર હોવ તો કૃ પા કરીને ઘરે રહો.

ઑ ટે િલયાની સરકારના મુ ય શુ ુષા અને સુયાણી (નસ ંગ અને િમડવાઇફરી) અિધકારી, એિલસન
મેકિમલન

Lessons for Australia from Melbourne’s COVID-19 spike – 01072020 – Gujarati

