Lekcje dla Australii z powodu wzrostu zachorowania na COVID-19 w Melbourne
Ostatni wzrost zachorowań na COVID-19 w okolicach Melbourne jest niepokojący, mimo że spodziewaliśmy
się większej liczby zachorowań. Jest to ważne przypomnienie dla całego kraju.
Konieczne jest wyciągnięcie wniosków ze wzrostu zachorowań, w przeciwnym razie ryzykujemy, że będzie
ich więcej w całej Australii, a to zagraża temu, co z takim trudem osiągnęliśmy w walce z COVID-19.
Ważną wiadomością, którą bym chciała podkreślić jest to, że pomimo naszego sukcesu w zwalczaniu COVID19, nie jesteśmy jeszcze na etapie umożliwiającym powrót do takiego życia, jakie prowadziliśmy w Australii
przed pandemią. Ten wirus jest nadal z nami i będzie przez jakiś czas – a sytuacja międzynarodowa stale się
pogarsza, a nie polepsza.
Wzrost zachorowań w Wiktorii wskazuje na to, jak łatwo mogą powstać nowe źródła zakażenia, jeżeli nie
będziemy kontynuować zachowania dystansu społecznego, stosowania odpowiedniej higieny oraz
pozostawania w domu wtedy, kiedy czujemy się chorzy. Przypomina nam również jak ważne jest ściąganie
aplikacji COVIDSafe, by organy służby zdrowia mogły szybko znaleźć bliskie kontakty osób, u których
stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19.
Im szybciej „detektywi chorób” znajdą osoby, które były w kontakcie z zakażonymi osobami, tym szybciej
będą mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa.
Czego więc nauczyliśmy się w wyniku tego wzrostu zakażeń w Melbourne? Znaczna ilość tych nowych
przypadków jest związana ze spotkaniami rodzinnymi.
Co to nam mówi? Wygląda na to, że niektórzy Australijczycy nie przejmują się tym, że COVID-19 może być
niebezpieczny, także w otoczeniu osób, które dobrze znają – włącznie z członkami rodziny.
Podczas, kiedy restrykcje związane z wirusem COVID-19 zostały rozluźnione i więcej osób może się spotykać
w domach i lokalach gastronomicznych, niektórzy Australijczycy decydują się na spotkania bez zachowania
bezpiecznej fizycznej odległości. To zagraża innym członkom rodziny, w szczególności starszym i bardziej
narażonym na poważne skutki zakażenia wirusem COVID-19, jak również szerszej społeczności.
Więc prosimy, jeżeli wychodzisz, by spotkać się z przyjaciółmi na drinka lub coś zjeść, w lokalu lub w czyimś
domu, upewnij się, że robisz to bezpiecznie przez zachowanie odpowiedniej fizycznej odległości.
Zachęcam Was do podzielenia się tymi ważnymi informacjami z członkami rodziny, przyjaciółmi, sąsiadami i
innymi osobami poprzez Wasze społeczności i kontakty biznesowe.
Wzrost zachorowań w Wiktorii mówi nam również, że musimy się dalej starać, by kluczowe zalecenia o
zachowaniu fizycznej odległości, stosowaniu odpowiednich zasad higieny i o pobieraniu aplikacji COVIDSafe
dotarły do tych społeczności, dla których angielski nie jest pierwszym językiem mówionym lub czytanym.
Dużo wysiłku włożono, żeby nasze wielokulturowe społeczeństwo było dobrze informowane o aktualnej
sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
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Na przykład, kluczowe informacje o pomocy pojedynczym osobom, rodzinom i biznesom, zostały
przetłumaczone na 63 języki.
Miało już miejsce ponad 900 000 wejść na stronę informacje o COVID-19 w twoim języku, od chwili kiedy
została uruchomiona.
Commonwealth Department of Home Affairs (federalny departament spraw wewnętrznych), przez swoich
urzędników ds. współpracy z ludnością, kontaktował się z grupami z wielu kultur ponad 4300 razy w całym
kraju od początku pandemii.
Oprócz tego, wydaje się, że niektóre osoby mają obawy związane z badaniem na obecność wirusa COVID-19,
choć nie ma ku temu powodów. Chciałabym zapewnić ludzi na kilku frontach: badanie w przychodni
pulmonologicznej (Respiratory Clinic) finansowanej przez rząd Australii a prowadzonej przez lekarzy
pierwszego kontaktu jest absolutnie bezpłatne – nawet nie potrzebna jest karta Medicare.
Jest jeszcze długa droga do zwalczenia COVID-19, na razie nie możemy się czuć bezpieczni. Proszę
kontynuować zachowywanie fizycznej odległości od innych i przestrzeganie odpowiedniej higieny. I proszę
pozostać w domu, jeżeli czujecie się nie w pełni zdrowi.
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