Lições para a Austrália com a alta de casos de COVID-19 em Melbourne
A recente alta de casos de COVID-19 em certas áreas de Melbourne é frustrante, porém já
esperávamos mais casos. É um alerta importante para todo o país.
É essencial aprendermos as lições com esses aumentos ou corremos o risco de ter muito mais casos
na Austrália, colocando em perigo todo o esforço que todos nós fizemos na luta contra o COVID-19.
Uma mensagem importante que quero reforçar é que, apesar do nosso sucesso no combate ao COVID19, ainda não atingimos uma fase em que podemos voltar a viver como vivíamos antes da pandemia
na Austrália. O vírus ainda está aqui e permanecerá por bastante tempo – e a situação internacional
continua piorando, não melhorando.
A alta de casos em Victoria demonstra como é fácil ocorrerem surtos se não continuarmos a praticar
distanciamento físico e boa higiene e ficarmos em casa quando estivermos doentes. Ela também
ressalta a importância de baixar o aplicativo COVIDSafe para que as autoridades de saúde possam
localizar rapidamente contatos próximos de pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19.
Quanto mais rápido os “detetives de doenças” puderem encontrar esses contatos próximos, mais
rápido poderão impedir a propagação do vírus.
Então, o que aprendemos com a alta de casos em Melbourne? Um número significativo de novos casos
está associado a encontros familiares.
O que isso quer dizer? Ao que tudo indica, alguns australianos não entendem que o COVID-19 pode
ser perigoso, mesmo entre pessoas chegadas - inclusive membros da família.
À medida em que as restrições do COVID-19 diminuem e mais pessoas podem se reunir em residências
e espaços como hotéis e restaurantes, alguns australianos estão optando por não manter uma
distância física segura. Isso coloca em risco outros membros da família, geralmente os mais velhos,
que são mais suscetíveis aos efeitos do COVID-19, bem como a comunidade em geral.
Portanto, se for encontrar amigos para beber ou comer fora ou na casa de alguém, por favor tome os
devidos cuidados, mantendo o distanciamento físico adequado.
Convido você a compartilhar esta mensagem importante com familiares, amigos, vizinhos e nas suas
redes comunitárias e de negócios.
A alta de casos em Victoria também demonstra que devemos continuar transmitindo as
recomendações de distanciamento físico e boa higiene e do uso do aplicativo COVIDSafe para as
comunidades onde o inglês não é o principal idioma oral e escrito.
Temos feito grandes esforços para garantir que nossas comunidades multiculturais estejam sempre
atualizadas ao longo da pandemia do COVID-19.
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Por exemplo, informações importantes para ajudar indivíduos, famílias e empresas foram traduzidas
para 63 idiomas.
Desde o lançamento, houve mais de 900.000 visualizações individuais do site de informações sobre o
COVID-19 no seu idioma.
O Departamento de Assuntos Internos (Imigração) da Comunidade da Austrália, por meio de seus
intermediários, entrou em contato com grupos comunitários multiculturais mais de 4.300 vezes em
todo o país desde o início da pandemia.
Além disso, ficou evidente que algumas pessoas estavam com receio, sem necessidade, de fazer o
teste do COVID-19. Por isso, quero tranquilizar o público com relação a duas questões. O teste nas
clínicas respiratórias públicas é totalmente gratuito. Além disso, não é preciso ter cartão do Medicare.
Temos um longo caminho pela frente para combater o COVID-19 e não podemos nos acomodar agora.
Por favor, continue mantendo o distanciamento físico e a boa higiene. E, por favor, fique em casa se
não estiver bem.
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